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تحلیل روز

آغازماهعسلاردن-قطر
صابر گل عنبری-چند ماهی است که در کنار
تنشهای چند الیــه و فزاینده در منطقه تحول
معناداری به شکلی آرام در برقراری روابط گرم بین
قطر و اردن شکل گرفته است.این تحول از آن نظر
حائز اهمیت است که امان در ژوئن  2017پس از
شروع بحران میان قطر و مربع عربی (عربستان،
مصر ،امــارات و بحرین) ،آشکارا در کنار این بلوک
قرار گرفت و با فراخواندن سفیر خود ،سطح روابط
را با دوحه کاهش داد و دفتر شبکه الجزیره را بست.
اکنونامااینپرسشمطرحاستکهچهاتفاقیافتاده
استکهاردنبهسمتیککشورحامیجریاناخوان
ِ
بلوک دشمنان
المسلمین روی آورده و به نوعی به
سرسخت این جریان پشت کرده است؛ البته این جا
ذکرایننکتهضروریاستکهاینچرخشبهمعنای
تغییردرسیاستمعروفاینپادشاهیدرقبالاخوان
المسلمین نیست و اردن همچنان همان سیاست
محافظهکارانهخوددرقبالآنرادنبالخواهدکرد؛
سیاستی که هر چند نسبتا سختگیرانه است ،اما
به مذاق جبهه عربستانی  -اماراتی  -مصری خوش
نیامده و در طول سالیان گذشته این جبهه تالش
زیادیکردتااماننیزهمچونقاهرهسیاستمشت
آهنین را در قبال جریان اخوان المسلمین در داخل
این کشور در پیش گیرد؛ اما چنین نشد .در نتیجه
آن ،عربستان و امارات کمکهای اقتصادی خود را
به اردن که به شدت به کمکهای خارجی وابسته
است،کاهشدادندوحتیسهمخودازمقدارکمک
مصوب شــورای همکاری خلیج فــارس به اردن را
کامال پرداخت نکردند .قطر هم در این شرایط و در
حالیکهاردنهمچناندرکنارمربععربیمحاصره
کننده خود قرار داشت ،در آگوست 500 ،2018
میلیوندالربهاینکشورکمکوبرای 10هزاراردنی
نیازمند کار فرصت شغلی ایجاد کرد .البته هر چند
این مسئله فضا را تلطیف و تمهیداتی را برای بهبود
روابط فیمابین فراهم کرد ،اما واقعیت این است که
این جهش پارامترهای ریز و درشت مهمتری دارد؛
از تنش خاموش در روابط با امارات در نتیجه جدایی
شاهزاده هیا بنت حسین از حاکم دبی و حمایت
دیپلماتیکامانازویگرفتهتامعاملهقرنبهعنوان
مهمترین عامل .اردن که حدود 60درصد جمعیت
آن فلسطینیاالصل هستند ،و خود نیز جزو بلوک
عربیطرفدا ِرصلحبااسرائیلاست،مخالفسیاست
یکجانبهگرایانه ترامپ در قبال مسئله فلسطین
است و به نوعی احساس میکند در این زمینه با یک
توطئهازجانبمحورعربستانومصرمواجهاستکه
ته آن میتواند تاسیس کنفدرالی اردنی فلسطینی
باشد و این خط قرمز اردن هاشمی است .در کنار
آن هم ،در سایه موضع دولت آمریکا در قبال قدس،
حاکمیت هاشمی بر مسجد االقصی هم بیش از
گذشته متزلزل شده است .اردن همپای نزدیک
شدنبهقطر،درحالنزدیکشدنبهترکیهنیزهست
و همین مسئله خود بر بلوکبندی های منطقهای
اثر میگذارد و کفه جبهه مخالف ریاض در منطقه را
که در عین همپیمانی با آمریکا منتقد سیاستهای
منطقهایآننیزهست،سنگینترخواهدکرد.

پیشخوان بین الملل

اسرائیل هیوم در ویژه نامه انتخاباتی اش ،عکس
جلد خود را به رهبر ائتالفی حزب «آبی-سفید»
کهدستکشبوکسبههمینرنگدردستدارد
اختصاصدادهاست«.الپیدآمادهنبرد»نیزتیتری
استکهبرایاینپروندهانتخابشدهاست 9.روز
تا انتخابات مجدد رژیم صهیونیستی باقیست و بر
اساسنتایجنظرسنجیها،ائتالف«آبیسفید»به
رهبریبنیگانتسویائیرالپید 27کرسیوحزب
لیکودبهرهبرینتانیاهوی ۷۰ساله،نخستوزیر
اینرژیم 32کرسیراکسبخواهدکرد.

وزیرخارجهضداسرائیلیسوئدکنارهگیریمیکند

پایالبیصهیونیسمدرمیاناست؟
وزیرخارجه سوئد با یک پیام توئیتری از سمت
خوداستعفاکردهونوشتهکهوقتبیشتریراباید
باهمسروفرزندانشبگذراند.ویچندروزپیش
ازکشورهایغربیدرخواستکردهبودفلسطین
رابهرسمیتبشناسندویکطرحصلحهمبرای
یمن داشت .آیا ردپای البی صهیونیسم در این
استعفا وجود دارد؟مارگوت والستروم در پیامی
اعالم کرد :تمام تجربیاتم را در این سمت به کار
بستمتاسوئدکشوریامن،مورداحترامجهانی
و یک شریک مورد ستایش باقی بماند .زمان آن

است که من وقت بیشتری را در کنار همسرم،
فرزندانم و نوههایم بگذرانم.براساس اعالم
دولتسوئد،والسترومبهزودیاینسمتراترک
میکندامازماندقیقخروجاومشخصنیست.
والسترومبرایروابطپرتنشبارژیمصهیونیستی
شناخته شده است .حتی آویگدور لیبرمن ،وزیر
خارجه وقت اسرائیل از تصمیم سوئد برای به
رسمیت شناختن فلسطین به عنوان "کشور
فلسطین" انتقادی شدید کــرده بـــود.در پی
واکنشاسرائیل،والسترومتلآویورابه"تخاصم

افراطی"متهموتاکیدکردکهآنها"متحدانشان
را ناراحت" میکنند .والستروم همچنین در
دســامــبــر  ۲۰۱۵بــا انــتــقــاد دوبــــاره از رژیــم
صهیونیستی در پارلمان گفت این رژیم بدون
برگزاری دادگاه مظنونان حمله به اسرائیلیها
را "اعــدام" میکند.وی گفته بود :اسرائیل به
شكلیغیرقابلقبولدربارهماودیگرانصحبت
میكند و در رفتارش به گونهای عمل میكند
كه نه تنها آمریكا ،بلكه بقیه را نیز آزرده كرده
است .وزیر خارجه سوئد در بخشی دیگر
از مصاحبه خود با بیان این مطلب كه از
فلسطینومذاكراتصلحخاورمیانهحمایت
میكند ،بهشدت از سیاستهای رژیم
صهیونیستی انتقاد و تاكید كرده
بـــود :رفــتــارهــای اســرائــیــل

خصمانه اســت .اسرائیلیها به شهركسازی
و ویــران كــردن خانههای فلسطینیان ادامــه
میدهند .آن ها به سیاستهای اشغالگرایانه
خویش تداوم میبخشند و با این كار ،برقراری
صلحرامشكلمیكنند.البتهاززمانیكهاستفان
لوفون،نخستوزیرسوئدوعضوحزبسوسیال
دمــوكــرات ایــن كشور در نخستین سخنرانی
خود در برابر پارلمان از به رسمیت شناختن
كشور فلسطین سخن گفت ،روابــط میان
رژیم صهیونیستی و سوئد رو به وخامت
گــذاشــت   .والستروم همچنین خشم
سعودیها را در  ۲۰۱۵برانگیخت؛
او تنبیه عــربــســتــان بــــرای یک
وبالگنویس لیبرال را "قرون
وسطایی"توصیفکردهبود.

طرحممنوعیتبرگزیتبدونتوافقدرمجلساعیانهمتصویبشد

نخستوزیریکهخلعسالح شد

سیانان:مشاورامنیتملیترامپچشمبهوزارتخارجهدوختهاست

بولتون وپمپئودرگیرخصومتیتمام عیار

خادم-خرده تنشهای دیرینه میان اعضای
ارشد تیم امنیت ملی رئیسجمهور آمریکا به
خصومتیتمامعیاربدلشدهونارضایتیعمیقی
در میان کارکنان شورای امنیت ملی به رهبری
جان بولتون و مابقی اعضای دولت واشنگتن
به وجــود آورده اســت .در حالی که ماههاست
اختالفاتی میان جان بولتون و مایک پمپئو،
وزیر امور خارجه آمریکا وجود دارد سیانان
در گزارشی با عنوان «بولتون چشم به وزارت
خارجهدوختهاست»ازاوجگیریتنشخبرداده
است  .سیاناندربهارامسالازاختالفمیان
بولتون و پمپئو خبر داده بود اما این اختالفات
به تازگی شدیدتر شده است .به گفته سه منبع
مطلع،ایندومقامدولتترامپخارجازجلسات
رسمی ،به نــدرت با هم صحبت میکنند ،به
گونهای که آن ها چند هفته است که با یکدیگر
صحبتینداشتهاند.بههمیندلیل،هماهنگی
امور کلیدی میان کاخ سفید و وزارت خارجه
به کارکنان دونپایه محول شده است.ترامپ
هنوز واکنشی به این که آیا این نــزاع اهمیتی
برایشداردیانه،نشانندادهاست.اودرگذشته
بــود که از وجــود تضاد میان مشاورانش لذت
میبرد ،اما وضعیت فعلی باعث ایجاد احساس
انزوای شدید میان اعضای شورای امنیت ملی
شده اســت .این کارمندان ،در واقــع ،مسئول
ایجاد هماهنگی میان مسائل و گزینههای
مربوط به سیاست خارجی و امنیت ملی برای
رئیس جمهوری هستند .به گفته دیپلماتها
و مقامهای دولت آمریکا ،این شکاف داخلی نه
تنها به سردرگمی دربــاره اولویتهای رئیس
جمهوری در سیاست خارجی دامن زده بلکه
برخیمتحدانوکارشناسانرادربارهاینکهچه
کسیسیاستخارجیترامپراهدایتمیکند،
ســردرگــم کــرده اســت« .تــام رایــت» پژوهشگر
ارشد موسسه بروکینگز می گوید« :تیم امنیت
ملی ترامپ ضعیفترین تیم دهههای اخیر و
در آستانه فروپاشی کامل است .این در حالی
است که رئیس جمهوری خیرهسر شده است و
تصمیمهای حیاتی را عجوالنه اتخاذ میکند،
بــدون آن که کوچکترین فکری دربــاره آن ها
عربستان در باتالق یمن به شدت گرفتار شده
است.ازیکسو،انصارا...ومتحدانشنهتنهااز
ساختارقدرتیمنحذفنشدهاندبلکهموضع
و جایگاه آن ها تقویت شده و عم ً
ال در شمال
یمن دولــت تشکیل داده اند و از سوی دیگر
اختالف ها و درگیری های ریاض و ابوظبی و
نیروهای نیابتی آن ها در مناطق جنوبی یمن
علنی شــده اســت .عربستان که به نوعی از
شکست انصارا ...و متحدانش و بازگرداندن

کرده باشد ».این اختالف در حالی ادامه دارد
که سخنگویان وزارت خارجه و شورای امنیت
ملیآمریکاآنراتکذیبکردهاند.پمپئووبولتون
که زمانی همسویی نزدیکی در تاکتیکها و
ایدئولوژی داشتند دیگر جلسات خصوصی
برای تدوین طرحهای شان برگزار نمیکنند.
چندفردآگاهاینموضوعرابیانکردند.درحالی
که دیدگاههای آن ها درباره ایران و کره شمالی
همچنان تا حد زیادی هماهنگ مانده است ،اما
درباره نحوه رفتار با رئیس جمهوری که اغلب با
توصیههایآنهامخالفاست،اختالفشدیدی
دارند.پمپئومایلاستمیانخواستههایرئیس
جمهور و چیزی که جامعه امنیت ملی آمریکا
آن را مهم میداند ،توازن ایجاد کند اما بولتون
ستیزهجوستودیدگاههایشراباصراحتبیان
میکند.سی.ان.اندربخشدیگریازگزارش
خودباعنوان«بولتونحاشیهنشینشده»نوشت:
ترامپ با صراحت نشان داده که دیدگاههای
مداخلهجویانهبولتونبرخواستههایانزواطلبانه
وی برتری ندارد ،به ویژه در مسائل خاورمیانه.
اگر چه پمپئو گفته که سال آینده نامزد کرسی
ایالت کانزاس در سنا نمیشود اما افراد نزدیک
به وی اعــام کردهاند که این گزینه همچنان
رویمیزاست.پمپئواگراحساسکندکهترامپ
در انتخابات آینده ریاست جمهوری شکست
مـیخــورد ،بــرای کرسی سنا نامزد میشود.
بولتون تمایالت سیاسی پمپئو را از نزدیک
دنبال میکند .دو فرد مطلع از نظرات بولتون
میگویند او هر چند از تضعیف جایگاهش آگاه
استامااگرپمپئوبرایکرسیسنانامزدشود،به
دنبالصندلیوزارتخارجهخواهدبود«.مارک
گرومبریج» مشاور سابق بولتون و پژوهشگر
موسسه CATOگفت:تردیدینیستکهبولتون
عاشقکرسیوزارتخارجهاست.اوپیشازاین
بارها به آن فکر کرده است .اما او میفهمد که تا
وزارت راه پرفراز و نشیبی وجود دارد ،البته نه
فقط به خاطر روابط دوری که با ترامپ دارد بلکه
به دلیل تایید صالحیتش در سنا هم او مجبور
خواهد بود با واقعیتهای سیاسی و بادهای
مخالفروبهروشود.

برگزیت به معضل حل نشدنی برای بریتانیا
تبدیل شــده اســت .بــه رغــم تاکید "بوریس
جانسون" نخست وزیر بریتانیا بر خروج این
کشور از اتحادیه اروپا در  31اکتبر ،2019
چه با توافق و چه بدون توافق با اتحادیه اروپا،
رویکرد پارلمان بریتانیا اعم از مجلس عوام
و مجلس اعیان جز این اســت .در این زمینه
مجلس اعیان بریتانیانیز مصوبه مجلس عوام
را در ممنوعیت برگزیت بدون توافق در31
اکتبر و موظف کــردن نخست وزیــر به تالش
بــرای تاخیر در خــروج ایــن کشور از اتحادیه
اروپا ،تصویب نهایی کرد.این قانون جانسون را
موظف کرد تا از اتحادیه اروپا بخواهد عضویت
بریتانیا در این اتحادیه سه ماه دیگر تمدید
شود .البته این درخواست مشروط به آن است
که پارلمان در خصوص توافق نامه خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپا تا  19اکتبر به توافقی
دست نیابد یا با خــروج بــدون توافق مخالف
باشد.انتظار میرود ملکه الیزابت روز دوشنبه
این مصوبه را امضا کند.جانسون بارها تاکید
کرده که بریتانیا چه با توافق و چه بدون توافق
باید در  31اکتبر از اتحادیه اروپا خارج شود.
وی وعده داده است که هرگز زمان برگزیت
را به بعد از این زمان موکول نمیکند.بوریس
جانسون در همان نخستین نشست خبری
خود به عنوان نخستوزیر تأکید کرد ،بریتانیا
حداکثر تا  31اکتبر تحت هر شرایطی اتحادیه
اروپا را ترک خواهد کرد .وی البته چندین بار
اعالم کرده است که لندن خواهان دستیابی
به توافق نهایی با بروکسل و خروج از اتحادیه
اروپا با توافق است.با این حال بین بریتانیا و
اتحادیه اروپا درباره مرز دو ایرلند پس از اجرای
برگزیت اختالفات جدی وجود دارد .به همین
دلیل جانسون چندی پیش اعــام کــرد اگر
اتحادیه اروپا موضع خود را درباره مرز ایرلند
تغییر ندهد ،چشم انداز روشنی برای دستیابی
بــه تــوافــق وجـــود نــخــواهــد داشــت.بــرگــزیــت
بدون توافق به معنی خروج فوری بریتانیا از
اتحادیه گمرکی و بازار مشترک اروپایی
اســت و بسیاری از تحلیل گــران و
سیاستمداران درب ــاره خطرها و
پیامدهای منفی چنین گزینهای
هـــشـــدار دادهانــــــد.
مخالفان برگزیت
بــــــدون ت ــواف ــق
بــر ایـــن بــاورنــد
ایــن مسئله می

عربستاندرپیایجاد دولت ناهمگون درجنوبیمن
منصورهادی به صنعا ناامید شده است ،تالش
دارد بحران را در جنوب یمن مدیریت کند
و مانع تشکیل دولــت های مــوازی در جنوب
یمن شود.بر این اساس ،آل سعود تاکنون دو
بار هیئت شورای انتقالی جنوب را به ریاست
"عیدروس الزبیدی" به عربستان دعوت کرده

و مذاکراتی با آن ها برای اجتناب از تشکیل
دولــت مــوازی و تشدید درگیری ها با دولت
مستعفی منصورهادی انجام داده است.به
نظر می رسد ماحصل و برونداد این مذاکرات
مشارکت دادن شــورای انتقالی جنوب در
دولت "منصورهادی" بــود.در همین زمینه،
"مجتهد"،افشاگراسرارخاندانسعودی،فاش
کرد" :محمد بن سلمان"  ،ولیعهد سعودی به
منصورهادی تعهد داده است که همه مقرهای
آن در عدن و دیگر شهرها را بازگرداند مشروط
بر آن که دولت منصورهادی ،نیروهای شورای
انتقالی جنوب را جایگزین نیروهای وابسته
به حزب االصالح کند.این رویکرد بن سلمان
گویای چند نکته مهم در خصوص تحوالت
جنوب یمن است.اول این که ،ولیعهد سعودی
ناچار است با امارات و نیروهای نیابتی وابسته
به آن در جنوب یمن کنار بیاید و مشارکت دادن
شورای انتقالی جنوب در دولت مستعفی به
معنای شکست ریــاض در مقابل ابوظبی در
جنوب یمن است.دوم این که ،منصورهادی و
دولت وی عم ً
ال مجری سیاست های عربستان
سعودی هستند و هیچ استقاللی ندارند.در
همین زمینه ،منصورهادی طی هفته های

تواند فاجعه بزرگی برای اقتصاد بریتانیا رقم
بزند .حامیان برگزیت نیز معتقدند خروج از
اتحادیه اروپا موجب آزادی و رهایی لندن از
قوانین دســت و پاگیر اتحادیه اروپــا خواهد
شد .جانسون به تازگی موافقت ملکه الیزابت
را برای تعلیق پنج هفتهای پارلمان گرفت.
هدف وی این بود تا زمینه را برای خروج بدون
توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا فراهم کند اما
نمایندگان مجلس عــوام در اقــدامــی پیش
دستانه نخست در روز سه شنبه با  328رای
موافق در برابر  310رای مخالف و سپس
چهارشنبه شب با  327رای موافق در مقابل
 299رای مخالف ،به طرحی بــرای ممنوع
کردن خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه
اروپ ــا رای دادنــد.درخــواســت نخست وزیــر
برای برگزاری انتخابات زودهنگام نیز رای
کافی نــیــاورد .دولــت او اعــام کــرده است
که روز دوشنبه  9سپتامبر ،دوبــاره موضوع
انتخابات زودهنگام را در مجلس عوام به رای
م ـیگــذارد.بــرای جانسون راهه ــای قانونی
متفاوتی وجود دارد که انتخابات زودهنگام
را به تصویب پارلمان برساند .یک شیوه این
است که با مشخص کردن زمان انتخابات ،از
رای دو سوم نمایندگان بی نیاز شود و طبق
قاعده رای مثبت نصف به اضافه یک نمایندگان
مجلس عوام به خواسته خود برسد .راه دیگر
البته پر مخاطره این است که جانسون برای
وادار کردن نمایندگان به پذیرش انتخابات
زودهنگام ،خواهان رای اعتماد مجلس عوام
به دولت خود شود.به طور کلی اقدامات اخیر
پارلمان در مخالفت با طرح های جانسون
شکست هــای متوالی را بــرای وی رقــم زده
اســت .ایــن ناکامی ها نخست وزیــر بریتانیا
را در موقعیت دشــواری قــرار داده اســت .به
رغم طرح جانسون برای دور زدن پارلمان از
طریق تعطیلی پنج هفته ای آن ،نمایندگان
مجلس عوام با آگاهی از نقشه وی ،با تصویب
فــوری طرح ممنوعیت برگزیت بــدون توافق
و سپس رای منفی به برگزاری انتخابات
زودهنگام ،عمال جانسون را در بن
بست قرار داده اند و ظاهرا وی جز
تبعیت از خواسته پارلمان بریتانیا
چاره دیگری ندارد .اکنون برخی
شایعات دربـــاره امــکــان استعفای
جانسون وجود دارد که البته با
تکذیب دفتر نخست وزیری
هــــمــــراه بــــوده
است.

اخیر بارها مخالفت خود را با شورای انتقالی
جنوب اعالم کرد ،اما اکنون تحت فشار ریاض
مجبور است این شورا را در دولتی که ریاست آن
را بر عهده دارد ،مشارکت دهد.این در حالی
استکه منصورهادیپیش ازایندرمه2017
عیدروس الزبیدی ،رئیس شــورای انتقالی
جنوب را از سمت استاندار عدن برکنار کرده
بودواختالفشدیدیباالزبیدیدارد.سوماین
که ،دولتی که با حضور شورای انتقالی جنوب
تشکیل شود ،دولت به شدت ناهمگنی خواهد
بود زیــرا نه تنها وجه اشتراکی میان شورای
انتقالی جنوب و دولت مستعفی منصورهادی
وجودنداردبلکهشورایانتقالیرسم ًاخواستار
جداییجنوبازشمالوتشکیلکشورمستقل
یمنجنوبیاست.چهارماینکه،کنارگذاشتن
حزب االصالح از دولت منصورهادی به منزله
شکل گیری اختالف جدیدی در جنوب یمن
اســت زیــرا حــزب اخوانی االصــاح جایگاه و
پایگاه مهمی در مناطق جنوبی یمن دارد
و از ســوی دیگر از متحدان دولــت مستعفی
منصورهادی محسوب می شود.با توجه به
مجموع این شرایط می توان گفت اعمال فشار
عربستان به منصورهادی برای مشارکت دادن
شورای انتقالی جنوب در دولت زمینه چالش
های جدیدی را فراهم می کند و بر مشکالت
عربستان در یمن می افزاید.

3
چهره روز

3سال بعد...
«علیالفهداوی»،عکاسعکسمشهوربه«مونالیزای
موصل»بعدازسهسالدوبارهاینکودکآوار هجنگ
را پیدا کــرده و عکسی جدید از او به ثبت رسانده،
هرچند اخباری از وضعیت نگهداری این دختر در
دستنیست.عکسایندختربچ هاهلموصلعراق
بعدازرهاییازدستداعشتوسطفهداویدرمکان
و زمانی به ثبت رسیده بود که چهره او را همزمان
ترکیبیازترس،شادی،غموناراحتینشانمیداد.

کارتون روز

تهدید به سبک سلطان
رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد که اگر کشورهای
اروپایی کمک های (مالی) الزم (در زمینه مهاجران
سوری)رابرایترکیهفراهمنکند،ترکیهشایددرهای
خود را برای عبور مهاجران سوری به سمت اروپا باز
کند.اردوغاندرحالیاینسخنانرامطرحمیکند
کهخودترکیهیکیازاصلیترینعواملادامهناامنی
هادرکشورسوریهاستکهمنجربهمهاجرتگسترده
مردمسوریهبهخارجازکشورشانشدهاست.

نمای روز

وعده«عفو»رئیسجمهورفراری
تونس  ۱۵سپتامبر ( ۲۴شهریور) شاهد
ب ــرگ ــزاری انــتــخــابــات ریــاســت جمهوری
زودهنگام است و در حالی که برخی نامزدها
در تبلیغات وعده ازسرگیری روابط با سوریه
را دادهانــد  ،برخی دیگر وعده «عفو» رئیس
جمهور فراری را میدهند .بن علی تقریبا
یک ماه پس از آغاز اعترا ضهای مردمی و
گسترش آن ،روز جمعه  ۱۴ژانویه ۲۰۱۱
به عربستان سعودی فرار کرد و با هواپیمایی
اختصاصی به جده در غرب عربستان رفت و
دیوان سلطنتی عربستان سعودی نیز از او
و خانوادهاش استقبال کرد .یک ماه بعد از
آن در تاریخ  ۲۰فوریه  ۲۰۱۱دولت موقت
تونس طی درخواستی رسمی ،از عربستان
خواست که بن علی را به تونس تحویل دهد
اما ریاض تاکنون از این کار خودداری کرده
است.

خبرمتفاوت

بنسلمانمعتادبهکوکائیناست!
مایکل ولف نویسنده مشهور آمریکایی در کتاب
جدید خود به نام «محاصره؛ ترامپ زیر آتش» فاش
کردکهمحمدبنسلمانولیعهدعربستان،اعتیاد
مزمن به کوکائین و بازیهای ویدئویی دارد.ولف
دراینکتابتاکیدمیکندکهبنسلمانهمچنان
مواد مخدر مصرف میکند و دولت آمریکا این را
میداند.وی اختالفات میان خانواده سلطنتی
در عربستان را نیز در کتاب خود آورده است.البته
این کتاب در اصل به رفتارهای ترامپ و مدیریت
وی اشاره دارد و جزو پرفروشترین کتابها در
نیویورک به شمار میرود .کتاب محاصره؛ ترامپ
زیر آتش ،از مجموع ه کتابهای خشم و آتش است
و در ژوئن  2019به چاپ رسید .این کتاب به
بیش از  150منبع استناد میکند.

