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نمای روز

شیخ زکزکی در دادگ ــاه؛ وقتی وکــا ،پلیس،
کارمندان ثبت دادگــاه و خبرنگاران وضعیت
وخیم جسمی رهبر شیعیان نیجریه را دیدند،
همگی گریه کردند/.فارس

افشای فیلم غیر اخالقی ترامپ این بار در کنار آزارگر جنسی کودکان

چهره روز

افتضاحیدیگرازدونالد
خادم -دههاسوءاستفادهجنسیگزارششده
ازافرادزیرسنقانونیوکشاندنآنهابهروسپی
گــری ،از جفری اپستین ،میلیاردر  66ساله
آمریکایی،آنقدرشخصیتمنفوریساختهکه
همنشینیبااوهموارهبرایاطرافیانشدردسر
داشته است .یک هفته پیش الکساندر آکوستا،
وزیر کار دولت دونالد ترامپ بابت رشوه گرفتن
و همدستی با میلیاردر کودک آزار آمریکایی از
سمتخوداستعفاکرد.ایناقدامپسازآنروی
داد که فاش شد آکوستا  10سال پیش در مقام

دادستاندرایالتفلوریدا،بایکمعاملهخارجاز
روال قضایی ،مانع از محاکمه جفری اپستین به
دلیلاتهاماتششدهبود.حاال،تصاویرآرشیوی
شبکه خبری انبیسی آمریکا از یک مهمانی با
حضور دونالد ترامپ یک بار دیگر حاشیههایی
را دربــاره رفتار رئیس جمهور ایــاالت متحده
با زنان و افراد بدنام مطرح کرد .این ویدئو که
مربوط به یک مهمانی در سال ۱۹۹۲میالدی
است،ترامپرادرکنارجفریاپستین،میلیاردر
آمریکایی که حتی جایی ادعا کرده بود مالنیا

همسر کنونی ترامپ را به وی معرفی کرده
،نشان میدهد .ترامپ در این ویدئو در حالتی
صمیمیبااپستینمشغولگفتوگوست،گاهی
زناندرمهمانیرابهاونشانمیدهدویکیازآن

ها را با صفت «هات» (داغ) به او معرفی میکند.
رابطه ترامپ و جفری اپستین در حالی است که
این کودک آزار آمریکایی ،به تازگی بازداشت
شدهوبامحکومیت ۴۵سالحبسروبهروست.

تحلیل روز
« به خانه ات برگرد »!
محمدصادق مصدق  «-به خانه ات برگرد »،
یکی از رایج ترین عبارات تنفرآمیز و متعصبانه ای
بود که آمریکایی ها در دوسال اول روی کارآمدن
ترامپ در صحنه های مختلف تصادف یا درگیری
علیه مهاجران استفاده کــرده انــد .این موضوع
نــشــان دهــنــده اســتــفــاده کالسیک و هدفمند
ترامپ از این عبارت علیه چهار نماینده دموکرات
کنگره آمریکاست و هدف از آن خشنود ساختن
مخاطبان خــاص همفکر او یعنی ملی گرایان
سفیدپوستآمریکاییاست.البتهازنظرشخصیت،
ترامپ سالها پیش از آن که پا به عرصه سیاست
بگذارد ،یاد گرفت از ابزار لفاظی استفاده کند.
واشنگتن پست در این باره می نویسد :عبارت «به
خانه ات برگرد» از جمله تکیه کالمهای رادیویی
راستگرایانه در روزهای اوج این رادیوهادر دهه
 70بود و ترامپ از جمله مشتریان پروپا قرص این
برنامهها بود .ملی گرایان سفیدپوست آمریکایی
مانند ترامپ در حالی خود را مالک آمریکا می
دانند که خودشان نیز حتی اگر قدیمیترین نسل
سفیدپوستاندرآمریکاباشند،ازنوادگانمهاجران
و مهاجمان به آمریکا هستند که با غلبه بر مردم
بومی و اصیل آمریکا و کشتار و بیرون راندن آن ها،
این کشور را تصاحب کردند .این جریان همچنین
توجهی به این واقعیت ندارد که اصو ًال آمریکا در
دورههــای مختلف به عنوان پذیرنده مهاجران،
ماهیتمهاجرتیدارد وگرنهمالکآنهمانهایی
هستندکهاکنونجاییدراینکشورندارند.
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با نگاهت مرا بدری/یا با نفرتت مرا بکشی/
اما بازهم ،چون هوا بر مى خيزم/پاسخ ايلهان
عمر به حمالت نژادپرستانه ترامپ ،قطعه اى
از شعر "مايا آنجلو" بود؛ شاعر سياه پوست و
فعال حقوق بشر

توئیت روز

آمریکا ترکیه را از پروژه ساخت جنگنده اف  ۳۵-کنار گذاشت

روابطبحرانی شده 2متحد

تصمیم ترکیه برای خرید سامانه موشکی اس
 400از روسیه ،به معضلی عمیق و تاثیرگذاردر روابط آنکارا -واشنگتن تبدیل و با توجه به
اختالفاتقبلی،اکنونروابطایندومتحدناتو،
بحرانیشدهاست.باتوجهبهاینکهتاکنونبیش
از  15محموله از این سامانه وارد پایگاه هوایی
مرتددرحومهآنکاراشده،برایمقاماتواشنگتن
مسلم شده است که آنکارا قصد عقب نشینی از
موضع خود را در زمینه استقرار این سامانه ضد
هوایی و ضد موشکی ندارد .در این زمینه ،کاخ
سفید با انتشار بیانیه ای کنار گذاشتن ترکیه را
از برنامه جنگنده اف 35 -به طور رسمی اعالم
کرد .واشنگتن همچنین از خلبانان ترکیه ای
خواسته است خاک آمریکا را ترک کنند .به نظر
میرسدرویکردتنبیهیواشنگتندرقبالآنکارا
به پروژه اف 35 -متوقف نخواهد شد و شامل
اقدامات دیگری نیزخواهد شد اما همزمان،
مولود چاووش اوغلو وزیر امورخارجه ترکیه به
تولید مشترک جنگندههای پیشرفته سوخو-

 ۵۷و خرید سوخو ۳۴-تمایل نشان داده است.
در همین حال سرگئی چیموزوف ،مدیرعامل
شرکت Rostecروسیه درباره درخواست ترکیه
اظهار کــرده اســت که مسکو درحــال بررسی
کار ،مکان تولید یا انتقال فناوری و همچنین
همکاری در تولید سطح سیستم پدافند هوایی
اس ۵۰۰-است .در صورت نصب سامانه های
موشکی روسی  ،ترکیه قادر است شعاع وسیعی
تا بالکان ،شرق اروپا و مدیترانه و شمال آفریقا را
در کنار بخش مهمی از خاورمیانه تحت پوشش
قرار دهد و این مسئله برای آمریکا نگرانکننده
خواهد بود .آمریکا نه تنها از تحویل اف ۳۵-به
ترکیهخودداریمیکندبلکهحتیپروازآنهارا
درحوزهکنترلسیستمدفاعهواییاس۴۰۰-
ممنوع خواهد کرد .ترکیه با درک جریان بازی
و احتمال ایجاد شکاف عمیق سیاسی و نظامی
میانآنکاراوواشنگتنمیخواهدجبههاینوین
ازتوازنقوارادرمنطقهایجادکندکهسالهاست
به دنبالآناست.

«اولین کنسرت عمومی موسیقی پاپ غربی» در عربستان برگزار شد

خواهرمایکلجکسون درجده!

ده ها فعال برجسته حقوق زنــان در عربستان
که همزمان با چشم انــداز دروغین بن سلمان
( )2030در رفع ممنوعیت رانندگی برای زنان
فعالیت می کردند ،در زنــدان به سر می برند.
صــدای شاهزادگان مخالف سعودی نیز که در
بازداشت موقت شان در هتل ریتز کارلتون نقره
داغشدهبودند،دیگربهگوشنمیرسد.مخالفان
عادی و بی نسبت به خاندان حاکم نیز با شمشیر
مجریان اعدام یا اره تیز ولیعهد سعودی یکی پس
از دیگری کشته می شوند .در این زمان است که
بن سلمان ،ولیعهد و همه کاره سعودی در حالی
که پدرش توانایی خواندن متن از روی کاغذ را
هم نــدارد ،در راستای اصالحات نمایشی اش
گام برمی دارد .دو سال و نیم پیش ،نخستین
بار پس از  ۲۴سال بود که کنسرت «پاپ عربی»
در عربستان سعودی با حضور هفت هزار نفر در
سالن ورزشــی ملک عبدا ...شهر جده در کنار
دریای سرخ برگزار شد .کنسرتی که در آن محمد
عبده،خوانندهمعروفموسیقیپاپعربی،ملقب

به «هنرمند اعــراب» برنامه داشــت .اما نمایش
اصالحات همان جا به پایان نرسید .شامگاه
پنج شنبه ،تعدادی از ستارگان موسیقی «پاپ
غربی» برای نخستین بار در عربستان سعودی
کنسرتعمومیبرگزارکردند«.جانتجکسون»
(خواهرمایکلجکسون)«،فیفتیسنت»و«کریس
براون»ازجملهخوانندههاییبودندکهبرنامهاجرا
کردند .این اولین کنسرت عمومی از این قبیل در
عربستانسعودیبود.خبرگزاریفرانسهبهنقلاز
آگاهانامورعربستاننوشتهاست:برگزاریچنین
کنسرتی در کشوری که به داشتن گرایشهای
محافظهکارانهاسالمیشهرتداردواقعهایاست
که حتی تا دو سال پیش هم غیرقابل تصور تلقی
میشد.باوجودتحوالتاخیردرصحنهاجتماعی
و فرهنگی عربستان ،شرایط این کشور هنوز با
انتقاداتی از جمله درباره تفاوت بین حقوق زنان و
مردانمواجهاستودرصحنهسیاسینیزتحوالتی
هم تراز برنامههای توسعه و رفاه اقتصادی صورت
نگرفتهاست.

پرسش خبرنگار «سی بی اس» ازدونالدترامپ:
اگــر کسی بــه مالنیا تــرامــپ بگوید بــه کشور
اولــش بــازگــردد چــه واکنشی نشان خواهید
داد؟رئیسجمهور آمریکا این پرسش را بیپاسخ
گذاشت.( مالنیا ترامپ متولد اسلوونی است) .

کارتون روز

