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تحلیل روز
ژست پمپئو وسردرگمی دوستان!
دکتر ابوذرگوهری مقدم -سخنرانی پمپئو در
دانشگاه آمریکایی قاهره ژستی سیاسی و بیانیهای
در مخالفت با سیاستهای اوباما در خاورمیانه
بود .وی که تالش میکند تور خاورمیانهای خود را
تاریخیواثرگذارجلوهدهددراینسخنرانی،انفعال
وعدمدرکدرستآمریکایاوباماازتحوالتانقالبی
خاورمیانه را بهشدت نقد کرد و آن را عامل بسیاری
از مشکالت این منطقه دانست.هرچند وزیر خارجه
آمریکاتالشمیکندسیاستدولتترامپرامتفاوت
تر از گذشته نشان دهد اما در عمل آن چه در دو سال
گذشتهرخدادهدنبالهسیاستهایاوباماستوتحول
ماهویدرآنشکلنگرفتهاست.تناقضاتمتعددی
در سخنان مقامات آمریکایی دیده میشود که همه
نشان از فقدان راهبرد کالن درباره خاورمیانه دارد و
ازسویدیگراینتناقضاتنشانمیدهداعضایتیم
امنیت ملی آمریکا با رئیسجمهور نظرات یکسانی
نداشتندونبودانسجامدردولتآمریکانمایاناست.
بهعنوانمثالوزیرخارجهدرحالیواردنشدناوبامابه
مسائلخاورمیانهرانقدمیکندکهترامپنیزعم ً
الدر
حالعقبنشینیازسوریهوواگذاریاموربهمتحدان
است .درحالیکهمقاماتارشدآمریکابهمنطقهسفر
میکنند تا توجیهگر سیاستهای ترامپ باشند و
متحدانرامطمئنسازند؛آنچهدرعملرخمیدهد
با سیاست اعالمی آنها همخوانی ندارد و منجر به
سردرگمیدوستانآمریکاشدهاست.

چهره روز
دختر18سالهعربستانیکهازپیشخانوادهاش
در کویت گریخته بود و قصد داشت از تایلند به
استرالیا برود ،پناهنده
کانادا شد.کشوری که
طی ماه های گذشته
ســعــودی را بــه نقض
حـــقـــوق بــشــر متهم
کردهبود.

جنگندههای اسرائیلی جمعهشب بــار دیگر
مناطقی در حومه دمشق ،پایتخت سوریه را
هــدف حمله قــرار دادنـــد .خبرگزاری رسمی
ســوریــه-ســانــا -میگوید انــبــاری در نزدیکی
فرودگاه بینالمللی دمشق هدف قــرار گرفته
و خسارت دیده است .این نخستین بار نیست
کــه جنگندههای اسرائیلی مناطق مختلف
سوریه را هدف حمله قرار میدهند ،بلکه تنها
در یک ماه گذشته این دومین بار است که این
اقــدام غیرقانونی انجام شده است .سوال این
اســت کــه علل ایــن اقــدامهــای رژیــم اسرائیل
چیست؟نخستین دلیل این اقدام جنگندههای
اسرائیلی ،ممانعت از تداوم تغییر موازنه قدرت
در داخــل سوریه به نفع نظام این کشور است.

بازهم موشک پراکنیبه دمشق

اف بی آی در باره "فعالیت مخفی" ترامپ به نفع روسیه تحقیق کرده است

2سالسخت دونالد

دردسرهایدونالدترامپپایانیندارد.همزمانبا
اینکه باپایانیافتنکارمجلسنمایندگانوسنا
درروزجمعهوحلنشدناختالفبین دموکرات
هایکنگرهوترامپ،تعطیلیفعلیدولتفدرال
ایــاالت متحده به طوالنیترین تعطیلی تاریخ
آمریکا تبدیل شد،روزنامه نیویورک تایمز به نقل
از همکاران پیشین پلیس فدرال ایاالت متحده
یآی) گــزارش
فبــــ 
(ا 
داد ک ــه در مـــاه می
 ۲۰۱۷و پس از اخراج
جیمز کــومــی ،رئیس
پــیــشــیــن افبـــــیآی،
عملکرد دونالد ترامپ
را بررسی کرده است.
هــــدف ایــــن اقـــــدام،
رسیدگیبهدوموضوعبوده:اینکهآیاترامپبرای
منافعروسیهوبهضررمنافعملیکشورخودعمل
کردهاستودیگراینکهآیاعملکردرئیسجمهور
میتواندامنیتملیآمریکارابهخطربیندازد؟به
نوشته نیویورک تایمز ،تحقیقات در این باره را
کارشناسان ضد جاسوسی انجام دادهانــد.در
اینزمینهبهاخراججیمزکومینیزپرداختهشده
که آیا این اقدام میتواند مانع فعالیتهای قوه

دموکرات جنجالی آمریکا
رقیب  ۲۰۲۰ترامپ می شود

چرا صهیونیست ها از حمالت موشکی علیه سوریه دست بر نمی دارند؟

اسرائیلازجملهبازیگرانیاستکهوقوعوتداوم
جنگ تروریستی در داخــل سوریه را با هدف
منافع خود میدانست ،زیرا از یک سو بدون این
که هزینهای متحمل شود ،شاهد درگیر شدن
ارتش سوریه به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران
عضو محور مقاومت با تروریستها بود و از سوی
دیگرشاهدجنگنیابتیعربستانباایرانبهویژه
در داخل سوریه بود.هرچند در حمله جمعه شب
بهفرودگاهدمشقنیزپدافندهواییسوریهاغلب
موشکها را در آسمان منهدم کرد و کمترین

قضاییهبرایشفافسازیدرزمین هدخالتروسیه
در انتخابات ۲۰۱۶به نفع ترامپ شود؟ اما سارا
ساندرز ،سخنگوی کاخ سفید گزارش نیویورک
تایمز را "حرف مفت" خواند و گفت ،ترامپ هرگز
در برابر روسیه نرمش بهخرج نداده است .بیش
ازیکسالونیماستکهرابرتمولر،بازرسویژه
پروندهترامپـروسیهدربارهاینموضوعاتتحقیق
میکند که آیــا روسیه
بــرای تاثیرگذاری بر
انــتــخــابــات ریــاســت
ج ــم ــه ــوری ۲۰۱۶
تــاشــی انــجــام داده
اســـــــت ،آیــــــا ســتــاد
انــتــخــابــاتــی تــرامــپ
بــا روســیــه هــمــکــاری
کرده و آیا کنارگذاشتن جیمز کومی ،اقدامی
برای جلوگیری از تحقیقات دستگاه قضایی در
خصوص پرونده روسیه بوده است یا خیر .دونالد
ترامپکهروزهایسختیراتارقابتهای2020
پیش رو دارد ،همواره این اتهامها را رد و تاکید
کرده که "هیچگونه همکاری" با روسیه در کار
نبودهاست.اوخودراقربانی"توطئه"دموکراتها
میداند.
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خسارترامتحملشدهاست.دلیلدومایناست
کهاساس ًایکیازشاخصههایرژیمصهیونیستی،
جنگطلبی است .رژیم صهیونیستی با ایجاد
جنگ منافع خود را تعقیب میکند ،اما اکنون
شرایط ارتش این رژیم به گونهای است که توان
ورود به یک جنگ دیگر را ندارد.در همین زمینه،
سرلشکر «اسحاق بریک» افسر بلندپایه ارتش
رژیم صهیونیستی که به تازگی نیز بازنشسته
شده،بابیاناینکهشرایطارتشبسیاراسفناک
است،اذعانکردکهارتشتلآویو درانتقالسریع

نیروهابهمیداننبردمشکالتزیادیداردوفاقد
تواناییورودبهجنگجدیدیاست.عالوهبراین،
فروپاشی کابینه نتانیاهو که در اثر اختالفهای
درونـــی رخ داد و چــالـشهــای اقــتــصــادی که
سبب شکلگیری تظاهرات جلیقهزردها در
سرزمینهای اشغالی شد ،گویای این است که
رژیم صهیونیستی به لحاظ سیاسی و اقتصادی
نیزآمادگیورودبهجنگیجدیدراندارد.ازاینرو،
این رژیم با حملههای کوتاه مدت مکرر به سوریه
هم سعی دارد افکار عمومی را از چالشهای
درونی خود منحرف کند و هم سعی دارد تلویح ًا
توانمندینظامیاشرانشاندهد؛توانمندیکه
اکنونآشکارشدهاستکهدروضعیتنامطلوبی
قراردارد.

جلیقه زردهای فرانسه برای نُهمین هفته به خیابان ها آمدند

بحرانی بیپایان درفرانسه

جلیقه زردهــا در فرانسه دیــروز در نهمین هفته
اعتراضاتخودنیزبهخیابانهاآمدندوتظاهرات
خود را از ساختمان وزارت اقتصاد و امور مالی
آغاز و به سمت کاخ الیزه حرکت کردند .همچون
هفته های گذشته بیش از 80هزار نیروی پلیس
و ژاندارمری ماموریت امنیت را در سراسر خاک
فرانسه بر عهده گرفته اند ،تعداد نیروهای پلیس
درپایتختپنجهزارنفر
و مجهز به 14خودروی
زرهـــــی اعـــــام شــده
اس ــت .در شهر بــورژه
فرانسه بیش از هــزار
نفر تظاهرات کردند.
«میشلدلپواش»رئیس
پلیسفرانسهتاکیدکرد
آن چه که مقامات این کشور را نگران کرده بود،
«افراط گرایی بیشتر» معترضان به سیاست های
دولت در نهمین شنبه اعتراضی است .پس از
اعتراضاتشنبههفتهگذشتهنخستوزیرفرانسه
اعــام کــرده بود الیحه جدیدی با هدف مقابله
با اعتراضات و برخورد با تظاهرات بدون مجوز
در پارلمان فرانسه به رأی می گذارد .همچنین
دولت ماکرون قصد دارد تا با برپایی مناظره های

محلیزمینهتماسمستقیممعترضانومسئوالن
را فراهم کند .اقدامی که برخی آن را مسامحه با
مخالفان از سر ضعف ارزیابی می کنند .پلیس
فرانسه دیروز از بازداشت حدود  50معترض و
استفادهازبالگردبرایمسدودسازیخیابانهادر
پاریسخبرداد.ازسوییدیگر،جلیقهزردهااعالم
کرده اند که می خواهند در اقدامی هماهنگ
حــســاب هــای بانکی
خـــود را خــالــی تــا به
زعــم خــود بانک های
فرانسوی را تضعیف
کنند و «دولــت به نحو
قانونیوبدونخشونت
به وحشت بیفتد ».با
ایــن حــال بسیاری از
بانک ها برداشت از عابر بانک را محدود کرده اند
و معترضان مجبور خواهند شد تا برای برداشت
وجه در درون بانک ها صف بکشند  .تظاهرات
در فرانسه در حالی ادامه دارد که نشریه دیلی
اکسپرسباتیتر«خشمجلیقهزردهایفرانسوی
درانگلیسگسترشمییابد»اعالمکرد:هزاران
جلیقه زرد معترض انگلیسی امــروز با الهام از
معترضانفرانسویبهخیابانهاخواهندآمد.

قاب بین الملل

گل عنبری-ترکیه با وجود جاذبههای طبیعی و
توسعه چشمگیر زیرساختهای گردشگری برای
جذب گردشگران خارجی دست به آفرینشهای
هنریعجیبیمیزندکهآخرینآنهاساخت"منزلی
وارونه" در استان ساحلی اوردو است؛ در حالی که
اوردو با داشتن جاذبههای گردشگری و شهره بودن
به مروارید دریــای سیاه ،نیازی به این کارها ندارد
و در سالهای اخیر افزایش گردشگر هم داشته
است .این چهارمین خانه از این نوع در ترکیه است
که ساخت آن  95هزار دالر هزینه داشته است و به
گفته عمر تارانچی مدیر شرکت سازنده آن در حالی
که هنوز کار ساخت منزل تمام نشده گردشگران
زیادیبرایدیدنشبهمنطقهآمدهاند.ترکیهدرسال
 2018پذیرای حدود 46میلیون گردشگر بوده که
 23درصد نسبت به سال  2017رشد و بیش از 30
میلیارد دالر هم درآمد داشته است .با افتتاح فاز
نخست فرودگاه جدید استانبول که میرود با اتمام
چهار فاز آن در سال  2023بزرگترین فرودگاه
جهان باشد و تعدیل قوانین مربوط به اقامت و
تابعیت ،احتماال گردشگران خارجی بیشتری در
آینده به ترکیه سفر کنند.ترکیه با "منازل وارونه"
درآمد ارزی جذب میکند و ما با "نگاه وارونه" بر این
بخش درآمد زدایی میکنیم!
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