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مقتدی صدر و «خنجر خیانت

»

سید مقتدی صدر در توئیتی خطاب به سیاستمداران سنی از
آنهاخواستهبودتاباکنارگذاشتناختالفاتوسیستمسهمیه
بندیمناصب،منافععمومیرابرمنافعحزبیترجیحدهند.
صدر در بخشی از توئیت خود نوشته بود :به حق گذشته ای که
با هم داشتیم و به حقی که عراق بر شــما دارد ،وقت آن رسیده
استکهافرادیشایستهوتکنوکراتومستقلزمام(وزارتخانه
ها)رادردستداشتهباشندتابایکدیگرباامنیتوصلحوبهدور
از " خنجر خیانت " و تفاهمات فاسد زندگی کنیم.خطاب قرار
دادناهلسنتواشارهبهخنجرخیانت،تلمیحیبه"خمیس
الخنجر"رئیستشکلالمشروعالعربیاستکهدرکنارخاندان
کربولیبانوریمالکیوهادیالعامریائتالفالبناءراتشکیل
دادهاندودرمقابلدیگررقبایسنیکهدرفراکسیوناالصالح
و در کنــار صدر حضور داشــتند قــرار گرفتند .بــه تازگی صدر
در توئیت های خود از تلمیح و دو پهلو ســخن گفتن اســتفاده
می کند.بــه نظر می رســد صــدر پــس از مکلف شــدن عادل
عبدالمهدی بــه نخســت وزیری و فــراغ بــال از ایــن جانب ،با
سوارشدن بر موج اختالف دو محور عمده سیاسی اهل سنت
عراق قصد دارد تا با حمله به فراکســیون البناء ،آن را متشتت
کند وعمالازقدرتواثرگذاریآندرپارلمانبکاهد.خمیس
الخنجر یک شخصیت جنجالی است که قاطبه شیعیان عراق
بهویتمایلیندارندواورابهعنوانیکفردحامیتروریستها
میشناسند.عالوهبراینکهرقبایسیاسیسنیاونیزازقدرت
سیاسیومالیویوارتباطگستردهاشباقطروترکیهودرکنار
"کربولیها"بودن،بیمدارند.بنابراینتضعیفویبرایآنها
مطلوباست.همچنانکهتضعیفویمیتواندمقدمهایبرای
ضعیفشدنالبناءباشدوصدراینموضوعراضربهایبهمالکی
دشمندیرینهخودمیپندارد.
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اندیشکده روز
ترامپ؛شریک جرم بن سلمان
اندیشکده ویلسون درباره ناپدید شدن و احتماال قتل «جمال
خاشــقچی» ،نوشــت:مداخله احتمالی ریاض در سرنوشــت
خاشــقچی ،باعث دامن زدن به بــزرگ ترین بحــران در رابطه
آمریکاوعربستانپسازحمالت 11سپتامبر 2011درخاک
آمریکا می شــود« .محمد بن ســلمان» ،ولیعهدی که درصدد
مدرنیزه کردن کشــورش و اعتدال مذهبی در عربســتان بود،
اکنون رهبــری بی رحــم ،بی منطق و ســتمگری اســت که به
دنبال سرکوب و ساکت کردن منتقدان خود در داخل و خارج
است.هرچندمسئولیتاینقضیهبهعهدهسعودیهاستاما
سیاستآمریکادرقبالریاض،باعثمصونیتبخشیبهمحمد
بن ســلمان و ایجاد این حس در او شد که اقدامات غیرعقالنی
اش ،پیامدی نخواهد داشــت .واشنگتن با سکوت یا موافقت،
به محمد بن سلمان معمار سیاســت های تهاجمی و سرکوب
گرانه عربستان این امکان را داد تا شیوه فاجعه بارش را درباره
یمن و قطر پیگیری کند .بده بســتان های سیاسی ،امنیتی و
منافع اقتصادی که دولت ترامپنمی تواند از آن بگذرد،باعث
شده است او از برخی اصالحات صورت گرفته از سوی محمد
بنسلمانتمجیدکندوسرکوبروزنامهنگارانوفعاالنجامعه
مدنیتوسطاورانادیدهبگیرد.

...
آمریکا

ترامپ :متیس ممکن است از مقام خود
کناره گیری کند

بر چسب مخالف به یاران

ترامپ هنــوز مقاله بدون امضــای نیویورک تایمــز که یکی از
«مقامات ارشــد دولت» وی آن را نوشــته بــود فراموش نکرده
است.حاالبهنظرمیرسدکهجیمزمتیس،وزیردفاعایاالت
متحدهقربانیاینمقالهکهترامپآنهارااقدامیعلیهامنیت
ملی می دانست باشد .رسانه های آمریکا در روزهای اخیر از
احتمال برکناری یا کناره گیری متیــس از مقام خود به علت
اختالف نظــر با سیاســت های رئیــس جمهوری کشــورش
خبر داده بودند .حاال به گزارش رویتــرز ترامپ در برنامه60
دقیقه شبکه ســی بی اس تاکید کرد که این ژنرال بازنشسته
ممکن اســت از مقام خود کناره گیری کند .براســاس بخش
های برگزیده گفت وگوی ضبط شده رئیس جمهور آمریکا با
اینبرنامهکهپیشازپخششدنکاملآنمنتشرشدهاست،
ویگفتکهاگرحقیقتشرابخواهیدبهنظرمنوی«گونهای
دموکرات به شــمار می رود» ،هر چند مرد خوبی است و ما به
خوبی همکاری می کنیم ،اما ممکن اســت مقام خود را ترک
کند.ترامپدرعینحالگفتاطمیناننداردکهمتیسقصد
استعفا داشته باشــد ،اما ممکن اســت چنین قصدی داشته
باشد.تارنمایشبکهتلویزیونیسیاناننیزیکشنبهگذشته
نوشتهبودکهکاخسفیدوپنتاگوندرپشتصحنهدرصددتهیه
فهرست جدیدی از افسران ارشد هســتند تا جای چند مقام
اصلیوعالیرتبهارتشآمریکاراکهدرحالبازنشستگیاند،
پر کنند .هر چند «متیس» نقش مهمی در معرفی نامزدهایی
کهبایددرسناتاییدشوند،دارد،اماهیچکسنمیداندکهخود
ویقراراستتاکیدرمنصبخودباقیبماندوهمچنینازنام
های پیشنهادی وی نیز اطالعاتی در دست نیست .اما گروه
جدیدی از فرماندهان ارشد ممکن است به ترسیم سیاست و
عملیاتهاینظامیآمریکاطیسالهایآیندهکمکشایانی
کنند.شمارزیادیازاعضایدولتودستیارانترامپازهنگام
آغاز دوره ریاســت جمهوری وی در ژانویــه2017تاکنون به
صورتغیرمنتظرهازمقامخودکنارهگیریکردهیابرکنارشده
اندکهآخرینآنهانیکیهیلینمایندهجنجالیاینکشوردر
سازمانمللمتحدبود.

داعش ۱۳۰خانواده آواره سوری را بهگروگانگرفت

تحرکات جدید داعش درشرق سوریه
گروه تروریستی تکفیری داعش در چند هفته گذشته تحرکات
جدیدی را علیه نیروهای کرد ســوریه در شــرق این کشــور آغاز
کرده است .داعشــی ها هم اینک در ســوریه در دو محور جنوب
(تحتسیطرهدولت)ودرشمالشرق(نیروهایدموکراتیک)به
صورتپراکندهوجوددارندو هراز چندگاهی دستبهاقدامات
خرابکارانه می زنند .این گروه تروریستی تکفیری هم اینک در
برخیازنقاطسوریهازجملهمناطقشرقرودفراتتامرزعراق
در استان دیرالزور به صورت پراکنده حضور دارند .آمریکا نیز با
استقرار 19پایگاهدراینمناطقازنیروهایدموکراتیکسوریه
حمایتمیکندتاجاییکهگروهموسومبهنیروهایدموکراتیک
سوریه از یک ماه قبل عملیات گســترده ای را با حمایت ائتالف
آمریکایی علیه داعش در شــرق فرات آغاز کرد که البته تاکنون
هیچ گونه پیشرفت قابل مشــاهده ای نداشته و در برخی مواقع
نیروهایکردیضرباتسنگینیراازاینگروهتروریستیخورده
است .داعشی ها بارها از پایگاه آمریکایی ها در سوریه به عنوان
مرکز اصلی خود برای انجام عملیات در حومه شرقی رود فرات
استفادهکردهوازحمالتجنگندههایائتالفدرامانبهسرمی
برندوازمراکزردیابیهواییاطالعاتدقیقیدریافتمیکنند.
ریاض درخواست پلیس ترکیه برای بازرسی فنی ساختمان
کنســولگری و اقامتگاه سرکنســول عربســتان ســعودی در
اســتانبول را که به منظور تعیین سرنوشت جمال خاشقچی
ارائه شده بود ،رد کرد .مقامات امنیتی دولت ترکیه چهار روز
پیش خواستار صدور مجوز برای بازرسی فنی پلیسی همراه
باامکانحفاریدرمحلهایمشکوککهبهدولتعربستان
ارائــه دادند ،بودنــد .پلیس ترکیه در صدد اســت تــا عالوه بر
بررسی احتمال قتل و دفن ،با استفاده از آثار احتمالی باقی
مانده در ســاختمان کنســولگری و اقامتگاه سرکنســول ،از
طریق بررسی دی.ان.ای سرنوشــت خاشقچی را مشخص
کند .نیویورک تایمز در گزارشــی نوشــت :خاندان حاکم در
عربستان باید محمد بن ســلمان ولیعهد دیوانه این کشور را
برکنار و شخص دیگری را جایگزین وی کنند این ننگ است
برایمسئوالندولتترامپویارانتاجرویکهبهرغماقدامات
محمدبنسلمانهمچونبازداشتدههاتنازشخصیتهای

ائتالف آمریکایی برای توجیه اشــغال سرزمین ســوریه همواره
حضورداعشرادستاویزخودقرارمیدهدوهمچنینبااستفاده
ازاینگروهتروریستیمانعازآنمیشودتاارتشسوریهبتواندبر
تماممناطقاینکشورتسلطیابد 25.تنازنیروهایکردسوریه
نیز سه روز قبل در یک حمله گروه تروریستی تکفیری داعش به
مواضعآنهادراستاندیرالزورکشتهو 35تندیگراسیرشدند
کهایننشانمیدهدتحرکاتداعشدرشرقاینکشورافزایش
یافته است .دیده بان حقوق بشر ســوریه نیز اعالم کرد که گروه
تروریستی تکفیری 'داعش' ،با حمله به یک اردوگاه آوارگان در
جنوب شــرقی دیرالزور 130،خانواده آواره سوری را در استان
'دیرالزور' ربوده اســت.به نظرمی رســد اگر کردهای سوریه از
ائتالفآمریکاییدستبرندارندوبهسمتدولتمرکزیهدایت
نشوند،قطعادرروزهایآیندهاینگروهتروریستیکشتارزیادی
رادرشرقسوریهانجاممیدهند.کردهایسوریهاگرهمچنان
با آمریکا رابطه داشــته باشند ،قطعا اوضاع شرق ســوریه هر روز
وخیم تر می شــود و افراد زیادی از مردم بیگانه در مناطق تحت
تسلطنیروهایدموکراتیک(کردها)کشتهمیشوندکهبهترین
راهکارآشتیملیهمهگروههاازجملهکردهابادولتاست.

دردسرهای داماد ترامپ تمامی ندارد.نیویورک تایمز
اسنادی یافته است که نشان میدهد جرد کوشنر -
داماد ترامپ و مشاور عالی کاخ سفید -بین سالهای
 ۲۰۰۹تا ۲۰۱۶فرارمالیاتیگستردهایداشتهاست.
این نشریه گفته اسناد مالیاتی کوشنر نشان می دهد
وی با سوء استفاده از قانون معافیت مالیاتی از طریق
سرمایهگذاریدرامالک،مالیاتکمیپرداختهیااصال
نپرداختهاست.بهعنواننمونه،ویسال 2015نزدیک
به یک میلیون و 700هزار دالر در آمد داشته ،اما پس از
ارائهگزارشیمبنیبرتحملضررهشتمیلیونو300
هزار دالری به موجب کاهش قیمت امالک ،از پرداخت
مالیات معاف شده است .این در حالی است که در دهه
گذشته ،شرکت خانوادگی جرد کوشنر میلیاردها
دالر صــرف خرید امــاک و مستغالت کــرده اســت.
سرمایهگذاریهایشخصیویدرزمینهسهامافزایش
یافته است .ثروت خالص وی پنج برابر شده و تقریبا به
 324میلیون دالر رسیده است.این نخستین
اتهامکوشنرنیستودرماهدسامبر،گروهی
از قــانــونگــذاران دمــوکــرات بــا ارســال
نامهایبهکوشنرخواهانتوضیحویدر
خصوص مذاکرات با مقامات خارجی
و منابع مالی خرید امــاک در منطقه
منهتن نیویورک شده بودند.نیویورک
تایمزهفتهگذشتهنیزدریکگزارش
اعــام کرد «دونالد ترامپ»
دستکم  413میلیون
دالر(برحسبارزش
پولفعلی)ازثروت
پــدرش را صاحب
شــــده کـــه بخش

نیویورک تایمز :عربستان باید ولیعهددیوانه خود را برکنارکند

معمای زیرخاکیکنسولگری

مهم و مسئوالن سعودی ،اسارت سعد الحریری نخست وزیر
لبنانووادارکردنویبهاستعفا،تشدیدبحرانباقطروبهراه
انداختنجنگیمنکهبدترینبحرانانسانیرادرجهانرقم
زده،همچنانبهعقدقراردادهایاقتصادیباریاضادامهمی
دهند« .دیوید راد» مدیر بخش آنالیــن «نیویورکر» نیز در نقد
عملکرددولتآمریکانوشت«فروشسالحآمریکابهعربستان
مهم تر از حل جنایت صورت گرفته درباره خاشقچی است».
اشاره «دیویدراد»بهسخناناخیرترامپاستکهگفتهبوددر
صورت اثبات قتل خاشــقچی مقامات سعودی را مورد تنبیه
ســخت قرار خواهد داد .تنبیهی که قرار داد های تسلیحاتی
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را شامل نمی شــود .در همین حال« ،اسپیای» خبرگزاری
رسمی عربستان نخســتین واکنش مقامات ســعودی راجع
به «تنبیه سخت» را منتشر کرد .این خبرگزاری به نقل از یک
منبع رسمی اعالم کرد« :پادشاه سعودی به هر اقدامی علیه
اینکشورباواکنشیشدیدترپاسخخواهدداد».برخیتحلیل
گران این واکنش را پاسخی به تهدید ترامپ ذکر کرده اند که
می تواند با افزایش قیمت نفت از سوی سعودی برای ترامپ
در انتخابات میان دوره ای کنگره دردسرســاز شود   .حاال در
لحظاتیکهدولتترامپبهعلتنوعبرخوردشبااینموضوع
تحتفشاراست،پسرارشدرئیسجمهوریآمریکادرسخنانی

زیادیازاینپولحاصلتخلفهایمالیاتیدردهه90
میالدی بوده است.بر اساس گزارش نیویورک تایمز
ترامپ در دهه  90با مشارکت در طرحهای مالیاتی
مشکوکی که برخی از آن ها مصداق تخلف صریح از
قانونبودهاندثروتیراکهازپدرشبهویرسیدهافزایش
داده اســت .اسناد نیویورک تایمز نشان میدهند
ترامپ به پدرش کمک کرده از کسورات مالیاتی قابل
توجه برخوردار شود«.ترامپ» پیشتر نیز به دلیل ادامه
فعالیت تجاری در زمــان ریاستجمهوری به نقض
قوانین ضدفساد متهم شده بود.رئیس جمهور آمریکا
تاکنونبرخالفسنتپیشینیانخود،ازانتشارعمومی
اظهارنامه مالیاتیاش خودداری کرده ،موضوعی که
با انتقادهای گسترده روبه رو شده است.وی در جریان
رقابتهای انتخاباتی ،بارها به آشنایی با گریزگاههای
مالیاتی افتخار کــرده و آن را نشان از هــوش تجاری
خود دانسته بود.اکنون یکی از وعدههای نمایندگان
حزب دموکرات در صورت پیروزی در انتخابات
آینده کنگره ،ملزم کردن ترامپ به انتشار
اظهارنامه مالیاتی اش
اســــت .انــتــخــابــات
م ــی ــان دوره ای
کنگره آمریکا قرار
استششمنوامبر
برگزارشود.

...

با انتخابات  2018کنگره
حزب دموکرات؛حزبی مجرم
در انتخابات ششــم نوامبر(15آبان) ،همه آمریکایی ها با یک
انتخاب ساده روبه رو هستند .یا شــما به دموکرات ها رای می
دهید یا به جمهوری خواهان .حزب جمهــوری خواه با افتخار
برای حمایت از قانون  ،انصاف ،آزادی و عدالت ایستاده است.
این موضوع ســاده ای است.اگر نانسی پلوســی و چاک شومر
کنترل کنگره را به دســت بگیرند آن گاه آن ها تالش خواهند
کرد کــه مالیات های شــما را افزایــش دهند.آن ها بــه فوریت
قوانینازبینبرندهفرصتهایشغلیرااحیاخواهندکرد.آن
ها سوسیالیسم را حاکم خواهند کرد .حمایت درمانی شما را
رفع خواهند کرد.آن گاه گذران زندگی سخت خواهد بود.آن
ها به فوریت ودر عرض دو دقیقه معادن شما را تعطیل خواهند
کرد  .شــما خواهید دید که با اصالحیه دوم قانون اساسی چه
روی خواهــد داد.آن ها این اصالحیــه را از بیــن خواهند برد.
دموکراتهاخواهانبازکردنمرزهایمانبهرویجنایتکاران
و قاچاقچیان بــی رحم گروه های قاچاق مواد مخدر هســتند.
حقیقتایناستکهحزبدموکراتبهحزبیمجرمبدلشده
است.طرححزبدموکرات،سوسیالیسمافراطگراومرزهای
بازاست.دموکراتهاخواهانازبینبردنسازمانهایتامین
امنیت مرزها هســتند.آن ها مــی خواهند که آمریــکا را به یک
پناهگاهبزرگبرایجنایتکارانفراریوگروهجنایتکار"اماس
" 13بدلکنند.آنهامیخواهندنهادهایتامینامنیتمرزها
راازبینببرند / .سخناندیروزترامپدرتجمعانتخاباتی
درایالتکنتاکی

قاب بین الملل

مدعی شد که جمال خاشقچی از «هواداران تروریسم» بوده
است .یک ســری از توئیتهای دونالد ترامپ جونیور شامل
پیامی از پاتریک پل بــود .پاتریک پل در توئیتــش ،تصاویری
از یک مقاله بسیار قدیمی منتشــر کرد که جمال خاشقچی
دربارهمجاهدانافغانستانی نوشتهبود.درتصویرهمراهاین
مقاله،خاشقچیدرکنار اعضاییکگروهتروریستی ایستاده
است .در تصویر دیگری هم اســامه بن الدن ،سرکرده سابق
القاعده و برخی از نزدیکان او به چشم میخورند .این موضع
پســر ترامپ در حالی است که خاشــقچی در زمان حضور در
افغانستانوسودانبهعنوانخبرنگارخارجیاخبارالقاعده
را پوشش میداد و بابت مصاحبههای متعددش با اسامه بن
الدنشخصیشناختهشدهبود.همزمانتحرکاتینیزازسوی
برخیرسانههایآمریکاییبامحتوایحمایتازبنسلمانبه
عنوانکسیکهبهادعایآنهادرپیشانیمبارزهباتروریسمدر
منطقهایستادهمنتشرشدهاست!

وب سایت «اسپارک تورو» که حسابهای کاربری توئیتر
را بررسی میکند ،پی برده اســت که ۶۰درصد از55.1
میلیون دنبالکننده (فالوئرهای) ترامپ ،حســابهای
جعلیهستند«.اسپارکتورو»اینادعاراپسازآنمطرح
کردکههفتهگذشتهابزاریرابرایکشفدنبالکنندگان
جعلی حسابهای کاربری توئیتر اجرا کرد .باراک اوباما
با 102.7میلیوندنبالکنندهکهسومیننفردرفهرست
بیشترین دنبالکنندگان توئیتری است نیز از این ماجرا
مستثنا نیســت .حدود 48.1در صد از فالوئر های او هم
حسابهایجعلیهستند.

راهپیماییدویستهزارنفری
دربرلینعلیهراستافراطی

مرهمی بر
درد مرکل

بیش از دویســت هــزار نفــر معتــرض از سراســر آلمــان به
برلین ،پایتخت این کشــور رفتنــد و در یکی از بــزرگ ترین
راهپیماییهــای ســال هــای اخیــر،
مخالفت خود را با رشــد دیدگاه های
نژادپرستی ،بیگانهســتیزی و راست
افراطی در این کشــور اعــام کردند.
تصاویر منتشر شده حضور چشم گیر
آلمانی ها را در این راهپیمایی نشــان
می دهد .بنا بر اعالم برگزارکنندگان
ایــن برنامــه کــه نهادهایــی همچون
اتحادیههــای کارگــری ،احــزاب،
انجمنها و گروه هــای مدافع حقوق
بشــر و عفــو بینالملل بودنــد ،حدود
 ۲۴۲هــزار نفــر در ایــن راهپیمایــی
شــرکت کردهاند .گروه هــای مدافع
حقــوق مدنــی در آلمــان ،بــا حمــل
پالکاردهــای حــاوی شــعارهایی
چــون «جدایی ناپذیــر» و «متحد علیه
نژادپرستی»دراینراهپیماییحضور
داشتند .به گفته جنی هیل خبرنگار
بــی بــی ســی در برلیــن ،به نظــر می
رســد حتی ســازمان دهی کنندگان
راهپیماییازمیزانحضورشهرونداندرآنشگفتزدهشده
اند .این می تواند مرهمی برای دردهای صدر اعظم آلمان
که با بحران تظاهرات زنجیره ای راســت افراطی در شــرق
کشورشروبهروبود،باشد.اینراهپیماییدرحالیبرگزار

شد که در تابستان امسال بارها گروه های راست افراطی و
گروه های ضدمهاجرت در شــهرهای مختلف این کشور به
ویژه در شــرق آلمان دست به تشکیل
تجمعاتیزدندتابرحمایتهاازحزب
راســت افراطی یعنی «آلترناتیو برای
آلمــان» ( )AfDبا هــدف حضور قوی
تر آن ها در انتخابات ایالتی بیفزایند.
ورود بیــش از یــک میلیــون مهاجــر
به آلمان کــه عمدتــا از مناطــق دچار
درگیــری در خاورمیانــه گریختهاند،
باعــث افزایــش حمایــت هــا از حزب
راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان»
شدهاست.سالپیش،اینحزببرای
اولینبارموفقبهورودبهمجلسآلمان
شدودرجایگاهبزرگترینفراکسیون
مخالفحزبحاکمقرارگرفت.درآن
انتخابات ،ای اف دی با کسب نزدیک
به  ۱۳درصد آرا ،بیش از  ۹۰کرســی
مجلس ملی را به دست آورد .احتمال
میرودایافدی،درانتخاباتمحلی
ایالت جنوبی باواریا کــه دیروز برگزار
شــد نیــز آرای قابل توجهی به دســت
بیاورد .این در حالی است که نظرسنجی ها نشان میدهد
که حزب راست میانه اتحادیه سوسیال-مسیحی ،احتماال
اکثریت مطلق خود را در مجلس از دست میدهد و ممکن
استکمترینشمارآرارادرتاریخخودبهدستآورد.

بهگفتهجنیهیل
خبرنگاربیبیسی
دربرلین،بهنظرمی
رسدحتی
سازماندهیکنندگان
راهپیماییازمیزان
حضورشهروندان
درآنشگفتزده
شدهاند
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