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نبیه بری برای ششمین بار
رئیس پارلمان لبنان شد

«نبیهبری» ۸۰ساله،رهبرجنبشاملازاحزابشیعهلبنان،برایششمینباربهعنوانرئیسپارلماناینکشورانتخابشد.گفتنیاستجنبشمقاومتحزبا...وهمپیمانانشازجملهجنبش
امل،درانتخاباتپارلمانیاخیرلبنانصاحباکثریتکرسیهایپارلمانشدند.طبققانوناساسیلبنان،سهجایگاهارشداینکشور(شاملریاستجمهوری،نخستوزیریوریاستمجلس)
برایگروههایمذهبیعمدهدرنظرگرفتهشدهاست؛بهاینمعناکهرئیسجمهوربایدمسیحیمارونیباشد،نخستوزیربایدمسلمان ُسنیباشدورئیسمجلسنیزبایدمسلمانشیعهباشد.

تحلیل روز
بن سلمان مشغول مقدمه چینی
برای «معامله قرن» بود
دکترحامدرحیمپور-بنسلماندراینچهارهفته کجابود؟
چراتابهحالازویخبرینبودوهیچدیدارینداشت؟چراوی
در دیدار مایک پمپئــو وزیر خارجه آمریکا در عربســتان حاضر
نبود و عــادل الجبیر با او دیــدار کرد؟ تا زمانی کــه خبرگزاری
رســمی عربســتان عکس هایی از او در نشســت شــورای امور
اقتصادی این کشور را منتشــر کرد،همه سواالت بر محوریت
این ســؤال اصلی که بن سلمان کجا بود میچرخید.درهمان
زمانغیبتاونیزسناریوهایمختلفیدربارهسرنوشت ولیعهد
خام سعودی وجود داشت .هر چند هنوز هم این که کدام یک
از سناریوها به واقعیت نزدیکتر است را نمیتوان به صراحت
تعیینکردامابهنظرمیرسدسناریویمنطبقباواقعیتکهبه
غیبت خودخواسته بنسلماناشاره دارد،بیم او از اقداماتش
درتسریعروندعادیسازیبارژیمصهیونیستیاستکهبرای
بخشمذهبیومحافظهکارعربستانناخوشایندبود.واقعیت
این است که بن سلمان در فروردین ماه در سفر به آمریکا علیه
فلسطین مواضع شدیدی اتخاذ کرد .وی در مصاحبه با نشریه
آتالنتیک به صراحت از حق موجودیت اسرائیل برای داشتن
سرزمین دفاع کرد .این مسئله برای عربستان بسیار سنگین
تمام شــد .فشــار افکار عمومی باعث شــد تا ملک ســلمان در
نشســت ســران عرب در ظهران برای رهایی از این فشار حتی
عنواننشسترابهقدستغییردهدودربیانیهپایانیازفلسطین
به صورت ظاهری دفاع کند .بنابراین ســناریوی محتمل این
استکهبنسلمانباهدفرهاییازفشارهایرسانهایمدتی
را به دور از رســانهها به ســرببرد .دلیل اصلی این مسئله نیز به
موضوع انتقال ســفارت آمریکا از تل آویو به قدس بر میگردد.
دوشنبههفتهگذشتهاینانتقالباکشتارشدیدمردمفلسطین
همراه بود و این مسئله از قبل قابل پیشبینی بود .بن سلمان
در این شــرایط باید یک موضع صریح و واضح میگرفت و نظر
وی طبیعتا دفاع از اســرائیلبود .چرا که به قدرت رسیدن بن
سلمانتنهاباکمکهایترامپونتانیاهوصورتگرفتهاست.
ولیعهدسعودیبهعنوانرکنیاساسیدرحمایتازاسرائیل
نه به مخالفت با صهیونیســت ها اعتقاد دارد و نه بنا دارد آینده
خود و پادشــاهیاش را در ســایه چنین هزینههایــی با چالش
مواجهکند.عالوهبراینیکیازشعارهایاساسیمردمدرغزه
وکرانهباختریشعارعلیهبنسلمانوآلسعودبودوغایبترین
رسانهها در پوشــش این ماجرا رســانههای متعلق به سعودی
بودند.ازطرفیموضعحمایتیبنسلمانازتوافقیموسومبه
معامله قرن در این شــرایط که حتی برخی کشورهای اروپایی
نیزازفلسطینحمایتکردهاندمیتوانستفشارهایداخلی
ومنطقهایعلیهویراباردیگرافزایشدهد.تاکنونجزئیاتیاز
توافقمعاملهقرنبهصورترسمیمنتشرنشدهاستاماازآن
چه گفته شده می توان فهمید که این توافق چهار محور اصلی
دارد-1:قدسپایتختابدیاسرائیلاست-2فلسطینیهابه
فلسطینبازنخواهندگشت.یادرهمانکشورهاییکههماینک
هستند ،به آن ها تابعیت داده میشــود یا به محل سومی سفر
میکنند -3حکومت فلسطین همان غزه است -4منطقهای
کیلومترها دورتر از اراضی اشــغالی1967به عنوان پایتخت
کشور فلسطین تعیین می شــود .آن چه در تحقق معامله قرن
بسیارحیاتیاست،نقشاعرابوسرانکشورهایعربیاست.
همپیمانیعلنیسعودیهاوبنسلمانبااینتوافقوضعیترا
بسیار پیچیدهتر کرده است.جردکوشنر داماد یهودی ترامپ
در این مدت بارها با بن سلمان دیدار کرد تا زمینه از سر گیری
مذاکراتسازشمسالمتآمیزرافراهمکند.سکوتخاصبن
سلمان درقبالتحوالتاخیرفلسطینوعدماقدامموثرازسوی
اردن و مصر در تقابل با انتقال سفارت به قدس نشان میدهد
که معامله قرن در نقطه حساس و شروع خود قرارگرفته است.
موضوعیکهبامرورزماندرحالعیانترشدناست.بنابراین
بهنظرمیرسدکهبنسلمانبهترینراهکارراسکوترسانهای
تااجراییشدن«معاملهقرن»میداند.

اندیشکده روز
آینده پر پیچ وخم بحران کره
اندیشکده راهبردی تبیین نوشــت:در آستانه دیدار احتمالی
ترامپ با رهبر کره شــمالی ،ناو جنگی «یو .اس .اس میلیس»
آمریــکا در اقدامی که ممکن اســت واکنــش پیونگیانگ را به
دنبال داشته باشــد ،وارد آبهای ژاپن شد.واقعیت این است
که پس از سالها تخاصم ،سران کر ه شــمالی و ایاالتمتحده
آمادگیخودرابرایمذاکرهدربارهخلعسالحشبهجزیر هکره
اعالم کردند.بااینحــال ،بهوضوح ،دوطرف اهــداف و منافع
متفاوتی در قبال این مســئله دارند:ایاالتمتحده ،خواســتار
خلع سالح کامل کر ه شمالی ،همراه با قابلیت راستیآزمایی
است تا اطمینان یابد این کشــور هیچوقت دیگر به سالحهای
هستهای دست نخواهد یافت.در مقابل ،کر ه شمالی در برابر
خلع سالح ،خواستار تضمینهای اقتصادی و امنیتی است.
تضمیناقتصادیبهمعنایرفعهم هتحریمهاوکمکبهاقتصاد
اینکشوروتضمینامنیتیبهمعنایخلعسالحتمامشبهجزیره
کره است.به نظر میرســد با موافقت کر ه شــمالی برای ورود
به مذاکره ،ایاالتمتحده ســعی دارد با برگزاری رزمایشها و
مواضعی ازایندســت ،عرصه را در آســتان ه مذاکرات برای آن
کشور تنگتر کرده و توان امتیازگیری بیشتری به دست آورد.
بااینحال ،بــا در نظر گرفتن بدعهدیهــای ایاالتمتحده در
توافق با ایران و ســابق ه ناموفــق مذاکرات آمریکا و کــره ،تداوم
چنینمواضعوتحرکاتماجراجویانه،میتواندآیند همذاکرات
رابهکلیباشکستمواجهکند.

نمای روز

چهره خنــدان «دیویــد فریدمن» ســفیر آمریکا در فلســطین
اشــغالی در کنار تصویری خیالی از تخریب مســجد االقصی
توسطصهیونیستها،بهجنجالتازهایبدلشدهاست.وی
کهدرشهرک«بنیبراک»،کهمرکزتجمعیهودیانارتدوکس
اســت ،حضور یافته بود ،از یکی از حاضران تصویری دریافت
کردهکهدرآنمسجداالقصیوقبةالصخرهبافتوشاپحذف
ومعبدسومیهودیان(معبدحزقیال)جایگزینآنشدهاست.

تقالی ترامپ برای ماندن «اون» پای میز مذاکره

نیویورکتایمز:ترامپازدرخواستخودبرایخلعسالحفوریکرهشمالیعقبنشینیکرد
کامیار-رئیسجمهورآمریکاکهتاهمینچند
روز پیش با غوغاساالری و هیاهو از جلوگیری
جنگ با کره شــمالی و متقاعد کــردن پیونگ
یانگ به دســت برداشتن از تســلیحات هسته
ای خود به عنوان دســتاورد دیپلماســی "زور
و فشــار مدارانه" دولتش ســخن مــی گفت ،از
بیم منصرف شدن رهبرکره شــمالی از دیدار
با اوآمادگی خود را برای یک طرح چند مرحله
ایبرایبرچیدهشدنبرنامهتسلیحاتهسته
ای پیونگ یانگ اعالم کرده اســت .به نوشــته

نیویورکتایمز،طرحیچندمرحلهایکهنشان
می دهد ترامپ از درخواســت قبلی اش برای
خلع ســاح فوری عقب نشــینی کرده است.
ترامپپیشازاینتاکیدکردهبودکه«اون»باید
فورا برنامه تسلیحات هسته ای را متوقف کند
بدون آن که واشنگتن امتیازی به پیونگ یانگ
بدهد.انعطــاف ترامــپ در قبال کره شــمالی
پس از آن صورت گرفته است که پیونگ یانگ
هفتهگذشتهتهدیدکردکهباتسلیمیکجانبه
تســلیحات اتمی اش موافقت نخواهــد کرد و
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همین طور هشــدار داد که دیدار بین ترامپ و
اونراکهقراراستدرسنگاپوربرگزارشود،لغو
میکند.اینتحوالتنشانمیدهدکهترامپ
در حال کوتاه آمدن از راهبرد و رویکردی است
که ماه ها بــرای برخورد بــا کره شــمالی بر آن
پافشاریواصرارکردهبود.اینمسئلههمچنین
نشانگر این واقعیت اســت که سه هفته قبل از
برگزارینشسترهبرانآمریکاوکرهشمالی،
کاخسفیدهنوزراهبردروشنومشخصیبرای
مذاکرهباکرهشمالیندارد.پسازانتشاربیانیه

دولت کره شــمالی درباره احتمــال لغو دیدار
دوجانبهدرصورتتاکیدواصرارآمریکابهخلع
سالحیکجانبهکرهشمالی،ترامپومشاوران
او درباره احتمال شکســت مذاکــرات آینده با
رهبر کره شمالی دچار تردیدهای جدی شده
اند و در حال بررســی گزینه تعویق یا حتی لغو
این مذاکره هستند.شــایدبه همین دلیل بود
که دونالد ترامــپ در دیداراخیرش با همتای
کره جنوبی در کاخ ســفید از احتمال تعویق و
حتی لغو دیدار دوجانبه خود با " اون" خبر داد.
ترامپ طی روزها و هفتههای گذشــته آن قدر
با مذاکره دوجانبه برگزار نشــده! خود با رهبر
کره شــمالی " عکس یادگاری!" گرفته بود که
انتظاراتراازاینمذاکراتبسیارباالبردهبود.
اووبسیاریازاعضایکابین هومشاورانشهنوز
هیچ اتفاقی نیفتــاده این مذاکره را دســتاورد
دیپلماسی"زوروفشارمدارانه"خوددانستند.
وی بارهــا مذاکــره در پیشروی خــود با رهبر
کره شمالی با موضوع خلع سالح هستهای را
همانند"پتکی"برسربرجامبهعنواندستاورد
دیپلماســی چندجانبــه دولت ســابق آمریکا
کوبیدهبود.ترامپامادردیداربارئیسجمهور
کرهجنوبیتوپرابهزمینهمتایچینیخود
انداخت و مدعی شــد رهبر کره شــمالی پس
از دومین دیدار خود بــا رئیس جمهوری چین
نظر و لحنش تغییر کــرده اســت.هنوز معلوم
نیســت که دیدار دوجانبه ترامپ بــا اون که در
روزها و هفتــه های گذشــته در بــوق و کرنای
طرف آمریکایی بود ،ســر موعد پیشــین یعنی
 22خــرداد برگزار خواهد شــد یا نــه؟! ظاهرا

مقامات کره شــمالی "ان قلت"هایی را در کار
آوردهاند و چند دلیل میتواند در تغییر لحن و
عقبنشینیطرفکرهشمالیموثربودهباشد.
نخستآنکهممکناستاظهاراتنسنجیده
"جانبولتون"مشاورامنیتملیترامپدرباره
خلعسالحکرهشمالیبافرمول"لیبی"دست
و دل مقامــات دولــت پیونگ یانــگ را لرزانده
باشد.کره شــمالی چندین کالهک هستهای
و موشکهایی دارد که میتوانند هر نقطهای
از خاک آمریکا را هدف قــرار دهند .دولت کره
شمالی این دو را مهمترین داشــته و دستاورد
خود میبیند و انتظار دارد در ازای خلح سالح
امتیازهــای دندانگیری از طــرف آمریکایی و
جهانغرببگیرد،درحالیکهظاهرامقامات
آمریکا میگویند بدون خلع ســاح هستهای
کره شمالی نه تحریمی لغو میشود و نه امتیاز
اقتصادی قابــل توجهی به پیونــگ یانگ داده
خواهد شد!هر عقل ســلیمی چنین چیزی را
نمیپذیرد؛چهبرسدبهدولتپیونگیانگکه
بهدلیلبستهبودندرهایکشورشاعتمادی
به جهان خــارج آن هم کشــوری مثــل آمریکا
ندارد .به هر روی  ،روند تحوالت و وقایع نشان
میدهد که چه مذاکره دوجانبه – بین ســران
آمریکاوکرهشمالی-برگزارشودوچهبهزمان
دیگریموکولشود،مقاماتکرهشمالیکمی
محتاطتر و دســت به عصاتر شــدهاند و ظاهرا
طرفهایــی خارجی یــا مشــاورانی داخلی به
رهبر جوان کره شمالی هشدارهایی دادهاند
که مراقــب اوضــاع باشــد و مهمترین داشــته
استراتژیکخودراارزانباترامپمعاملهنکند.

اظهار نظر روز
عطوان:

 4پاتک تبلیغاتی اردوغان
برای بســیاری دشوار اســت که غافلگیریهای صندوقهای
رای انتخابات پیش رو را در ســایه متحد شــدن بیشتر احزاب
سیاسی پشت یک هدف یعنی سرنگونی اردوغان و حزبش از
قدرت ،آن هم با حمایت از قدرتهای منطقهای و بینالمللی
و در رأس آن ها آمریکا و اروپا ،پیشبینی کنند .اردوغان پاتک
خودیابهعبارتدیگرتبلیغاتانتخاباتیاشرابادستزدنبه
چهار اقدام اساسی آغاز کرد :اول -ورود به رویارویی سخت با
دولتاشغالگراسرائیلوآمریکادربسترانتقالسفارتآمریکا
بهقدساشغالیواخراجسفیررژیماسرائیلوفراخواندنسفیر
ترکیهازتلآویودراعتراضودرهمبستگیباشهداینوارغزه.
دوم -دعوت به برگزاری نشســت سران کشــورهای سازمان
همکاریاسالمیکهرهبریآنرادراستانبولبهعهدهداشت؛
امریکهرهبریتاسالمیاشراتقویتکردودشمنانشبهویژه
درمصروعربستانسعودیرابهچالشکشاند.سوم-برگزاری
تجمع انتخاباتی در ســارایوو ،پایتخت اقلیم بوسنی که بیش
از  20هزار نفر از هوادارانش در آن شرکت کردند .این تجمع
چهبسا مقدمه جشــنوارههای مشــابه برای جذب میلیونها
مهاجر ترک در اروپا شود؛ مهاجرانی که مجموعه اقتصادی و
سیاسیمهمیراشکلمیدهند.چهارم-اعالموجودطرحی
برای تــرورش که پشــت آن جماعتهای تندروی بوســنیایی
هستند؛امریکهباعثهمبستگیگستردهباویشد.اردوغان
درچشمدشمنانششخصیبهنظرمیرسدکهچندهندوانه
بزرگرابایکدستبلندکردهاستودرعینحالرویطناب
بسیارمرتفع راهمیرود،ایندرحالیاستکهاینهاوبهویژه
عربهابیشاز 15سالاستمنتظرسقوطشهستند...

خبرهای متفاوت
اخراج مدیر به دلیل خوردن گوشتی نادر

بلومبرگ :اسد پیشنهاد مسکو درباره کاهش اختیاراتش را نپذیرفت

بحران اقتصادی دامنگیر ارث و میراث دیکتاتور سابق عراق هم شد

دست رد اسد به طرح روسها

سرنوشتکشتیتفریحیصدام

به دنبال دیدار اخیروالدیمیر پوتین با بشار اسد که در
شهربندریسوچیانجامشد،شبکهخبریبلومبرگ
آمریــکا اعالم کردکه دمشــق طــرح روســیه مبنی بر
تصویب قانون اساسی جدید را که در آن قدرت و نفوذ
اسدمحدودشود،نپذیرفتهونخواهدپذیرفت.مرحله
نظامی در سوریه تقریبا به پایان رسیده است و اکنون
آغاز مرحله سیاســی اســت که باید بر اســاس تنظیم
قانون اساسی جدید ســوریه تحقق پیدا کند وبه نظر
م اکنــون هدایــت و مدیریت این
می رســد پوتین از ه 
مرحله را در دست گرفته اســت.به نوشته بلومبرگ،
طرح روســیه در خصوص پیشنویس قانون اساســی
سوریه شامل سه شــرط اصلی اســت؛ شرط نخست
این اســت که برخی اختیارات نظام سوریه به صورت
"غیرمتمرکز" باشــد ،دوم این که حداکثر حق رئیس
جمهــوری برای ادامــه دادن به ســمت خــود دو دوره
متوالی انتخابات ریاست جمهوری و مدت ریاست در
هر دوره هفت سال باشــد ،همچنین این پیشنویس
بهپارلمانسوریهاجازهمیدهدکهرئیسجمهوریرا
برکنار کند.به گزارش بلومبرگ  ،با وجودی که دولت
سوریه مورد حمایت ایران و روسیه ،موفق شده دوباره
بر بیشتر مناطق کشور کنترل یابد اما احتماالت حل
و فصل بحران سوریه همچنان بعید به نظر می رسد.
عالوه بر آن آمریکا و همپیمانانش به درخواست خود
مبنیبررفتناسدادامهمیدهندوبرمشارکتنکردن
در هرگونه روند بازســازی ســوریه بدون دستیابی به

انتقالسیاسیپافشاریمیکنند.بلومبرگدرادامه
افزود ،اسد و پوتین بر ضرورت ترک نیروهای خارجی
از ســوریه به ویژه نیروهای کرد تحــت حمایت آمریکا
که بر یک چهارم ســوریه کنترل دارنــد و نیز نیروهای
ترکیــهای موجــود در داخل مرزهــای ســوریه توافق
کردندامادمشق،طرحروسیهمبنیبرتصویبقانون
اساســی جدید را که در آن قدرت و نفوذ بشاراســد به
شدت محدود شــود  ،نپذیرفته و نخواهد پذیرفت .رد
کردنطرحروسهاتوسطبشاراسددرحالیاستکه
سوریهدرمرحلهسیاسیدرداخلوخارج،مشکالتی
دارد .در داخل هیچ گروه یا تشکیالت مخالف دولت
مســتقر (بشاراسد) پیشــنهادهای روشــن یا طرحی
دقیقبرایآیندهکشورندارندوشعارهاییراباحمایت
از سوی مخالفان عربی بشار اسد ،به خصوص دولت
ســعودی تکرار میکنند  ،اما مردم ســوریه فراتر از هر
شعار سیاســی دو خواســت اصلی دارند ،اول امنیت
مستمر و دوم ،زیســت حداقلی و درآمد مالی مناسب
بــرای اداره زندگــی روزمــره خود .ســوریه نــه تنها به
لحاظویرانیهایبهجاماندهازسالهایسالجنگ
داخلینیازمندبازسازیاستودولتسوریهکمترین
بودجه بــرای انجام چنین کاری را نــدارد ،بلکه اغلب
زیرســاختهای این کشــور از بین رفته است .مسیر
آینده سوریه حتی اگر از آرامش نسبی برخوردار شود
و دولتی از طریق انتخابــات آزاد فرمان حکومت را در
اختیاربگیرد،بازهمبسیارمشکلوسختخواهدبود.

کشــتی تفریحــی لوکــس صــدام کــه
هیــچگاه بــه آن پا نگذاشــته ،بــه هتلی
بــرای ملوانانــی که بــه بصــره میآیند،
تبدیــل شــده اســت.تختخوابی بزرگ
و پردههایــی از جنس ابریشــم که کنار
زده شــدهاند و در کنــار اینها ،حمامی
با حاشــیههای طالیی که یک صندلی
اصــاح در آن قــرار دارد.امــا صــدام
هیــچگاه به کشــتی  ۸۲متری "نســیم
بصــره" کــه در ســال  ۱۹۸۱بــرای او
ســاخته شــده بود ،پــا نگذاشــت و حاال
ملوانانی که به بصره میآیند از آن لذت
خواهند برد .این کشــتی نیــز همچون
سایر گنجینههای به جا مانده از صدام،
پس از او به مسئلهای برای دولت عراق
تبدیل شــد تا کاربردی دیگر را برای آن
پیــدا کند.این کشــتی در پــی مجادله
قضایی و ســه دهــه دور بــودن از عراق،
در سال  ۲۰۱۰از سوی این کشور پس
گرفته شــد و از آن زمان بیشتر در بصره
لنگر گرفته اســت.این کشــتی بســیار
باشکوه با اتاق مجلل ریاست جمهوری
که به عنوان اقامتــگاه خصوصی صدام
ســاخته شــده ،اتاقهــای نشــیمن و
حمامها و همچنین  ۱۷اتاق کوچک تر

برای مهمانــان ۱۸ ،کابین برای خدمه
و درمانگاه ،به قیمــت  ۳۰میلیون دالر
برای فروش گذاشته شد اما دولت عراق
نتوانست خریداری را برای آن پیدا کند.
عبدالزهرهعبدالمهدیصالح،کاپیتان
ایــن کشــتی گفــت :کشــتی تفریحــی
ریاســت جمهــوری در وضعیت بســیار
خوبی قرار دارد .دو موتور و ژنراتورهای
آن هم کار میکنند و تنهــا به نگهداری
دورهای نیازمندند.اما مسئوالن عراقی
تصمیم گرفتند که این کشتی را به طور
دایم بــه یک هتــل و امکاناتــی تفریحی
برای ملوانان این بنــدر تبدیل کنند که
محل سکونت بسیاری از آنان دور از این
شــهر اســت .انمار الصافی ،سخنگوی
بنــدر بصــره اظهــار کــرد :بندر بــه این
کشتینیازداردتاجایگاهیبرایاقامت
ملوانان باشــد.این کشــتی که در زمان
جنگ ایران و عراق از جانب یک شرکت
کشتیســازی دانمارکی ساخته شده،
به عربســتان ،متحد وقت صدام منتقل
شــد تا در برابر حمالت هوایــی بصره از
آن محافظت شود.پادشاهی عربستان
اما پس از حمله عراق به کویت در ســال
 ،۱۹۹۰ایــن کشــتی را بــه اردن داد و

شاهزاده سعودی :دستگاههای ردیاب دور ساق پاهای بازداشت شدگان هتل ریتزکارلتون گذاشته شده است

ترس بنسلمان

یازده ماه پیش در بامداد بیســت و سوم ژوئن،
محمد بــن نایف کــه در دو دهه گذشــته یکی
از مهره هــای قدرتمنــد در دســتگاه امنیتی
عربســتان بــود و پادشــاه بعــدی این کشــور
به شــمار مــی رفــت ،با فرمــان ملک ســلمان
پادشاه  81ساله عربستان برکنار شد و محمد
بن ســلمان پســر وی ،بــه عنــوان وارث تاج و
تخت معرفی شــد .خبر عزل محمد بن نایف
موجی از مخالفت های شاهزاده های متمول
و صاحب قدرت سعودی را دربرداشت .پس از
آن بود که ولیعهد تــازه کار و جوان برنامه اش
برای بیعت و پایبندی آنان به خود را آغاز کرد.
چند ماه بعد ،به روشی شاهانه از شاهزادگان
برای دیــدار با ملــک ســلمان بــن عبدالعزیز
دعوت شد .در عربستان زمانی که برای دیدار
با پادشاه دعوت میشود فورا باید قبول کرد.

شــاهزادگان بــرای دیــدار بــا پادشــاه رفتند
،رفتنی که بازگشتی نداشــت.آن ها در هتل
ریتز کارلتون بازداشــت شــدند .حــاال مدتی
اســت که آن ها آزاد شــده اند .آزادی به شرط
پایبندی و کنترل شــدن توســط حکومت که
نشانه ترس شدید بن سلمان از احتمال کودتا
علیه وی و اطالع از جایگاه لرزانش است  .حاال
«خالد بن فرحان آل ســعود» ،شــاهزاده جدا
شده از خاندان حاکم عربستان که در آلمان به
سر میبرد به سایت میدل ایست آی انگلیس
گفته است :آنها اکنون در منازلشان هستند
و نمیتوانند به خارج از عربستان سفر کنند.
«آنها به شدت زیرنظر هستند و دستگاههای
ردیاب دور ساق پاهایشان کار گذاشته شده
تا مقامات عربستان از مناطقی که آنها در آن
جا در حال رفت وآمد هستند ،اطالع داشته

باشند ».بن فرحان گفت :مقامات عربستانی
گفتوگوهایشان را از طریق تلفن یا به صورت
شخصی و مستقیم ثبت میکنند .آنها تحت
نظارت شخصی شدید هستند و اجازه بیرون
رفتن از کشور به آنها داده نمیشود« .خالد

بن فرحان» گفت اگر «احمد بن عبدالعزیز» و
«مقرن بن عبدالعزیز» عموهای خود و برادران
ملک ســلمان ،به تنهایــی متحد شــوند99 ،
درصــد اعضــای خانــدان ســلطنتی حاکم و
دســتگاههای امنیتــی و ارتــش همگــی در
کنار آن ها قرار خواهند گرفت .به گفته وی،
احمد بــن عبدالعزیز که پیشــتر معــاون وزیر
کشور و وزیر کشور سعودی بوده ،همچنان از
حمایت بخشهای مهمی از نیروهای امنیتی
و قبایل عربســتان برخوردار است و مقرن بن
عبدالعزیزکهدرابتداازسویسلمانبهعنوان
ولیعهد منصوب شــده بود حامیان زیادی در
حکومت دارد .این شاهزاده گفت که با ادامه
حکومت بن ســلمان هــرج و مرج عربســتان
را فــرا خواهد گرفــت« ،دوســت دارم به
اروپاییهــا اعــام کنــم کــه اوضاع

حرکت بعدی این کشتی مشخص نبود
تا آن که عراق رد آن را در شــهر ساحلی
نیس در جنوب فرانســه گرفــت .در آن
جا دادگاه این کشتی را ضبط کرد و آن
را دوباره به عراق تحویــل داد.در حالی
که "نسیم بصره" از آشفتگیهای عراق
جان سالم به در برد ،کشتی "المنصور"
که صدام هیچگاه وارد آن نیز نشده بود،
سرنوشت دیگری داشــت .این کشتی
پس از حملــه هواپیماهــای آمریکا در
رود اروند غرق شــد و پس از سرنگونی
صدام پیدا شد.در سال  ۲۰۰۳صدام
در اقدامی بیحاصل دستور داد که این
کشــتی بندر "ام قصر" را که در آن لنگر
گرفته بود به مقصد بصــره ترک کند تا
از حمالت هوایــی آمریکا بــه نظامیان
جلوگیــری شــود.موزه بصــره بــرای
متقاعد کــردن این بندر بــرای گرفتن
مجــوز قــرار دادن این کشــتی در کنار
سالنهای این موزه که یکی از کاخهای
ســابق صدام در جوار رود اروند است،
امید خود را از دست نداده است.معاون
مدیر ایــن مــوزه میگوید :نســلهای
آینده میتوانند ببینند که یک دیکتاتور
چگونه زندگی کرده است.

پادشاهی عربستان سعودی شبیه آتشفشان
در آســتانه انفجار اســت و اگر منفجر شود ،نه
فقط بر داخل عربســتان بلکه بر منطقه عربی
و اروپاییهــا هم تاثیــر خواهد گذاشــت ».در
صورتی که کودتایی خارج از خاندان سلطنتی
آغازشود،پادشاهیعربستانباتوجهبهقرائت
وهابی که از اســام دارد ،به مرکز تروریســم
بیــن المللــی تبدیــل مــی شــود .همزمــان،
«دامیان ریلی» نویســنده هفتهنامه انگلیسی
«اســپکتیتور» در یادداشــتی با عنــوان «چرا
محمد بن سلمان آن قدر ساکت شده» با اشاره
به بازداشــت حدود  400نفر از شــاهزادگان
سعودی به دستور بن سلمان نوشت :ولیعهد
ســعودی در داخــل ایــن کشــور دشــمن کم
نــدارد« .قطعــا ،ممکن اســت این طور باشــد
که محمد بن ســلمان بعد از یک تور رسانهای
فشــرده به اروپــا و ایــاالت متحــده ،اکنون در
یک قایق لوکس تفریحی در حال اســتراحت
و تعطیــات باشــد .اما این کــه ایــن غیبت از
انظار عمومــی دقیقا با صــدای تیراندازی در
کاخ همزمان شــده ،عجیب به نظر میرسد».

اسپوتنیک :نایب رئیس شــرکت چینــی Yintai inبرای
خوردن گوشــت حیوانات کمیاب از کار اخراج شــد .شــن
جیان پینگ هنگامی که در تعطیالت بود عکسی از غذای
خود در شبکه های اجتماعی گذاشــت و نوشت که برنج با
پانگولین سرخ شده خیلی خوشمزه است.بعد از این اتفاق
بود که شرکت در اعالمیه ای او را از کار اخراج کرد و این را به
دلیل نقض قوانین شرکتی از طرف وی اعالم کرد.

مستند القاعده روی پرده سینماهای انگلیس
تتروریستهادر
دیلیمیل:مستندجدیدیباموضوعفعالی 
یک کمپ آموزشی القاعده در بیابان عربستان سعودی از۱۳
ژوئن در سینماهای انگلیس به روی پرده میرود .این مستند
به کارگردانی «جاناتان هکر» ،فیلم ساز برنده «بفتا» با عنوان
«مسیر خون» مجموعهای از ویدئوهایی است که تروریست ها
دردورهآموزشنظامیازخودشانگرفتهاندونیروهایامنیتی
عربستانآنهارادروناینکمپآموزشیکشفکردند.

قاب بین الملل

هیل :کارکنان کاخ ســفید کــه در برخی اوقــات توئیتهای
پرزیدنت ترامپ را مینویســند ،عمدا از اشتباهات دستوری
استفاده میکنند تا سبک نوشــتاری رئیسجمهور آمریکا را
رعایتکنند.دوفردآشنابهاینرونداعالمکردندکهکارکنان
کاخ ســفید از نشــانهها و روش توئیتری ترامپ از جمله بزرگ
کــردن نادرســت کلمــات و جمالت تقســیم شــده اســتفاده
میکنند.البتهکارکناندرتوئیتهاازکلماتواسامیاشتباه
اســتفاده نمیکننــد .زمانــی کــه ترامــپ توئیــت نمیکند،
مشاورانشچندینتوئیتبهعنواننمونهبهوینشانمیدهند
ورئیسجمهوریکیازاینتوئیتهاراانتخابمیکند.

سوریه
خیز بلند ارتش برای آزادسازی جنوب سوریه
با آزادسازی و پاک ســازی غوطه شــرقی به ویژه شهر دوما از
وجود تروریست ها و همچنین آزادســازی اردوگاه یرموک و
منطقهحجراالسود،هماینکنگاههابهآزادسازیاستاندرعا
درجنوبسوریهدوختهشدهاست.ارتشسوریهکهاینروزها
در شرایط بسیار مطلوبی در مقایسه با گروه های تروریستی
موردحمایتجبههغربی-عربی-صهیونیستیقراردارددر
روزهای اخیر و قبل از آغاز عملیات آزادسازی درعا با ریختن
اعالمیه بر فراز این استان ،از تروریست های حاضر در آن جا
خواســت با دولت ســوریه مصالحه کنند.حکومت دمشق با
کمکهمپیمانانخودقبلازآغازعملیاتآزادسازیاردوگاه
یرموکومنطقهحجراالسوددراولاردیبهشتتالشزیادی
کرد تا عناصر داعــش را با مذاکره از ایــن مناطق خارج کند،
اما تروریســت ها به هیچ وجه این موضوع را قبــول نکردند و
از این رو بود که عملیات ارتش ســوریه در زمان اعالم شده به
منظور اخراج تروریســت ها آغاز شــد.هم اکنــون گروه های
تروریستی ارتش آزاد ،داعش ،تحریر الشام (النصره) و شمار
دیگری از گروه های تروریستی در استان درعا حضور دارند
و بالگردهای ارتش سوریه با ریختن اعالمیه هایی در جنوب
سوریهخواستارتسلیمتروریستهاشدهاند.ارتشسوریهبه
گروههایتروریستیحاضردراستاندرعادوروزمهلتداده
است تا کمیته ای برای برگزاری نشســت و گفت وگو درباره
پیوستناینمناطقبهآشتیملیمعرفیکنند؛درصورتیکه
تروریستهابتوانندبادولتدمشقبهتوافقبرسندباتحویل
ســاح و گرفتن امان نامه مــی توانند به زندگــی عادی خود
بازگردند و در غیر این صورت یا باید منتظر حمالت سنگین
ارتش سوریه و نیروهای مقاومت اسالمی باشند یا با تحویل
سالحهایسنگینونیمهسنگینخودراهیاستانادلبدر
شمالغربسوریهشوندکهبیشازدوسالاستمحلتجمع
گروههایتروریستی-تکفیریشدهاست.
CMYK

