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تحلیل روز

اصالتتحریمبرایدولتترامپ
دکــتــرابــوذرگــوهــری مــقــدم-در هجدهمین
سالگردحادثهیازدهمسپتامبر،ترامپطیفرمانی
اجرایی اختیارات مربوط به مبارزه با تروریسم را
که بوش پسر در  23سپتامبر  2001وضع کرده
بود ،گسترش داد .دستور اجرایی جدید با عنوان
«نوسازی تحریمها بــرای مبارزه با تروریسم» به
وزارت خارجه ،خزانهداری ،وزارت امنیت داخلی
و دادگستری آمریکا اختیار میدهد که امــوال و
داراییهای فعلی و آینده اشخاصی را که مرتکب
اقدامات تروریستی شده یا احتمال ارتکاب عمل
تروریستی از جانب آنهــا مــیرود یا در آمــوزش
اقدامات تروریستی که منافع آمریکا را به خطر
میاندازد مشارکت دارند ،توقیف و مصادره کند.
عــاوه بر ایــن ،کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
خارجی نیز که به هر شیوه با افــراد و گروههای
تحریم شده تعامل و تراکنش مالی یا غیرمالی
داشته باشند یا هرگونه حمایت مالی ،پشتیبانی،
کمکمادیوفناوریبهآنهاکنندباتحریمآمریکا
مواجه می شوند .بهطور خاص دستور اجرایی
جدید،مراکزتبادلارزی،صرافیها،شرکتهای
تجاری و مالی خارجی را در معرض قرار گرفتن
در فهرست تحریم تروریسم ( )SDGTقرار داده
و دسترسی آنها را بهنظام مالی جهانی محدود
میکند .ایــن دستور اجرایی عم ً
ال تحریمهای
ثانویه را بهتمامی اشخاصی که با تحریم شدگان
به هر نحوی تعامل و تبادل داشته باشند و خدمات
مالی و تجاری  -شامل رمز ارزها -ارائه میکنند
گسترشمیدهد.نکتهبسیارمهماینکهایندستور
اجرایی فعالیتهای فضای مجازی را نیز با تفسیر
موسعشاملشدهوبهسادگیهراقدامبهاصطالح
مشکوک تروریستی در فضای مجازی و سایبری را
نیز در شمول دایره تحریم میداند .بهعنوانمثال
آموزشهایاینترنتیساختسالح،تراکنشهای
مالی،عضوگیریوحتیمبادلهایمیلیبااشخاص
تحریمشدهتروریستی،یاانتشاریکپستوبالگی
میتواندمنجربه ورودبهفهرستتحریمیباشد.از
ویژگیهایدیگرایندستوراجرایی،تحریمافرادبه
شکلبسیارآسانوبدونتشریفاتخاصوصرف ًابا
ظناقدامتروریستیاست.ایناقدامدولتترامپ
دربارهایرانمتاسفانهباتوجهبهتحریمهایگسترده
نهادهاوافرادمیتواندتبعاتمنفیبیشترینسبت
بهدیگرانداشتهباشدومیتوانانتظارداشتاین
فهرست از جانب آمریکا درباره اشخاص حقیقی و
حقوقیایرانیباسرعتبیشتریکاملشود.دردو
سال گذشته 400شخص و نهاد وارد این فهرست
تحریمی شده اند که این عده ،یکسوم کل افراد
تحریمی پس از  11سپتامبر را شامل میشوند و
اینموضوعنشاندهندهاصالتتحریمبرایدولت
ترامپ و تنها راهبرد و ابزار سیاست خارجی آمریکا
درایندورهاست.

چهره روز

توقیفاموالهمسرعمرالبشیر
ســازمــان "زیــــرو فــســاد" از مــصــادره امــــوال و
داراییهای همسر عمر البشیر ،رئیس جمهور
بــرکــنــارشــده ســـودان و اعــضــای خــانــواده او و
همچنیناموالمتعلقبه ۳۷تنازشخصیتهای
نظام سابق خبر داد .مقامات سودانی همسر عمر
البشیر را تحت حبس خانگی در "الفخم" واقع در
محله "کافوری" در خارطوم قرار دادهاند.

همهنگاههابه
لیبرمنتندرو
فلسطینیها:نتیجهانتخاباتاسرائیلمهم
نیست؛نتانیاهووگانتز 2روییکسکهاند

کامیار-بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیــر رژیم
صهیونیستی که با صــرف هزینههای گــزاف،
اقدامات خطرناک امنیتی و نظامی و متوسل
شدن به شرق و غرب انتظار داشت در انتخابات
روز سه شنبه پیروز شود ،باز هم ناکام ماند .بر
اساساعالممقدماتینتایجبهنظرمیرسدهیچ
یک از طرف ها نمیتوانند دولت بعدی را تشکیل
دهند ،چرا که هیچ کدام حائز اکثریت آرا نشدند.
با شمارش بیش از  ۹۰درصــد آرای انتخابات
پارلمانی رژیــم صهیونیستی  ،حزب لیکود به
بآبیسفید(ائتالف
ریاستبنیامیننتانیاهووحز 
ژنرالها) به ریاست بنی گانتز به بنبست رسیده
و هر یک موفق به کسب  ۳۲کرسی از مجموع
 ۱۲۰کرسی شدهاند .حزب آویگدور لیبرمن به
نام"اسرائیلخانهما"نیزموفقبهکسب ۹کرسی
شد.لیست عربی مشترک نیز  ۱۲کرسی به
دست آورده است در حالی که پیش از این طبق
نظرسنجیهای میدانی که شبکه  ۱۳اسرائیل

منتشرکردهبود،اینحزبتوانستهبودازمجموع
 ۱۲۰کرسیکنست ۱۵کرسیبهدستآوردکه
در تاریخ احزاب عربی در کنست بیسابقه است.
همچنین حزب راستگرای "شــاس"  ۹کرسی،
حزب "یهودوت هتوراه" هشت کرسی ،ائتالف
"راستگرا"هشتکرسی،ائتالفمیانهروی"کارگر
 گیشر" شش کرسی و اردوگاه دموکراسی پنجکرسی به دست آوردهاند.نتایج نشان میدهند،
بدونحزب"اسرائیلخانهما"بهرهبریلیبرمن،
نتانیاهو ،نخست وزیــر قــادر نخواهد بود دولت
جدیدتشکیلدهد.برخیپیشبینیمیکنندکه
آویگدور لیبرمن ،وزیر جنگ سابق و رهبر حزب
راستگرای "اسرائیل خانه ما" ،در این مذاکرات
نقش سرنوشتسازی ایفا کند .لیبرمن هرچند
راستگراست اما با بنیامین نتانیاهو اختالفات
جدی دارد.لیبرمن نماینده روس تبارهاست
و سفر روز قبل انتخابات نتانیاهو به روسیه و
دیدار با پوتین شاید در همین پازل تعریف شود.

البته لیبرمن نیز گویا دنبال امتیاز گیری از
نتانیاهوست.رهبر حــزب «اسرائیل خانه ما»
تاکید کرد که انتخابات مجدد برگزار نخواهد
شد و چــارهای جز تشکیل دولــت وحــدت وجود
نــدارد .وی در گفت وگو با شبکه  12تلویزیون
رژیم صهیونیستی اظهار کرد :نه کنست منحل
خواهد شد و نه انتخابات مجدد برگزار میشود.
لیبرمن همچنین تصریح کرد که هرگز در دولتی
کهنمایندگانعربدرآنمشارکتداشتهباشند،
حضورنخواهدداشت.باتوجهبهسخنانلیبرمن
میتوانگفتاحتماالاوبارقیباننتانیاهوائتالف
تشکیلنخواهدداد.زیراائتالفچپهانهتنهابه
لیبرمن بلکه به کرسی اعراب اسرائیلی نیاز مبرم
دارد.اما حتی اگر نتانیاهو دوباره مامور تشکیل
دولت شود ،با ائتالف با حزب لیبرمن هم قادر
به تشکیل دولت نخواهد بود .لیبرمن گفته که
فقط از یک دولت سکوالر حمایت میکند و یکی
از شــروط او بــرای حضور در هر دولتی ،حضور

نداشتن احــزاب مذهبی یهودی در آن دولت
است ،احزابی که رای کمی به دست نیاوردهاند و
نتانیاهوبرایتشکیلدولتائتالفیدستراستی
نیازبهحضورآنهادارد.بااینحال«،عبداللطیف
القانوع» سخنگوی جنبش فلسطینی حماس
اعالم کرد :انتخابات رژیم اشغالگر برای ما مهم
نیست ،همه دولتها (-ی این رژیم) دو روی یک
سکهاند«.جمیل علیان» از اعضای ارشد جنبش
جهاد اسالمی فلسطین هم گفت :تفاوتی میان
نتانیاهو ،گانتز یا لیبرمن وجود ندارد و همه آن
ها در «سنگر تسلط بر فلسطین و تحویل منطقه
به محوری علیه محور مقاومت» قرار دارنــد.در
انتخابات ماه آوریل امسال ،هر چند حزب لیکود
بیشترینکرسیهاراکسبکرد،بنیامیننتانیاهو
در نهایت موفق به تشکیل دولت ائتالفی نشد.
بنیامین نتانیاهو در مبارزات انتخاباتی خود
بیش از هر چیز بر امنیت اسرائیل تأکید کرده
بود .او هفته گذشته برای جذب رأی جناح راست
افراطی وعده داد که اگر مجدد قدرت را در دست
بگیرد ،بخشهای مهمی از کرانه غربی رود اردن
را ضمیمه اراضــی اشغالی کند.بنی گانتز که
فرمانده سابق ارتش است ،میگوید که اسرائیل
پس از یک دهه حکمرانی بنیامین نتانیاهو ،به
یک رهبر جدید نیاز دارد که به فساد مالی متهم
نباشد .برای نتانیاهو پیروزی در انتخابات تنها
راه فرار از پروندههای فساد مالی است.حاال باید
دید اختالفات اساسی لیبرمن با نتانیاهو حل
میشود یا این که سرنوشت دیگری در انتظار
انتخاباتاست.

تصویری در شبکه هــای اجتماعی در حال
انتشار است که نشان می دهد یک رای دهنده
انتخابات کنست نام سید حسن نصرا ...را در
میان کارت های فهرست احزاب قرار داده است.

کارتون روز

توئیت روز

آمریکامیخواهدمانعپولدرآوردناسنودنازفروشخاطراتششود

تجارت ازافشای سیا

دولت آمریکا از کتاب خاطرات ادوارد اسنودن
شکایت کرده است .وزارت دادگستری ایاالت
متحده،این کتاب را ناقض تعهد کاری اسنودن
با نهادهای امنیتی میداند و میخواهد مانع
از آن شود که اسنودن از "خیانت به اعتماد" آن
ها پول درآورد.کتاب خاطرات ادوارد اسنودن
از  ۲۶شهریور ( ۱۷سپتامبر) در آمریکا و چند
کشوردیگرازجملهآلمانراهیبازارشدهاست.
اسنودن که با نهادهای امنیتی آمریکا همکاری
میکرد ،در پی انتشار مدارکی "فوق سری" در
سال  ۲۰۱۳میالدی تحت پیگرد قضایی در
آمریکاست و اکنون در روسیه زندگی میکند.
دراینمیان،انتشارکتابخاطراتاودردسرساز
شدهاستودولتآمریکامیگویدادوارداسنودن
با انتشار این کتاب تعهدی را که برای همکاری
با آژانس اطالعات مرکزی آمریکا ،سیا()CIA
و آژانس امنیت ملی آمریکا ( )NSAامضا کرده
بود ،نقض کرده است.وزارت دادگستری آمریکا
با شکایت از کتاب خاطرات اسنودن اعالم کرده
که او برخالف تعهد خود و بــدون هماهنگی با
نهادهای امنیتی آمریکا برای بررسی محتوای
کتابیکهنوشته،آنرامنتشرکردهاست.وزارت
دادگستریآمریکاخواستارتوقفانتشاروپخش
این کتاب شده اســت.از آن مهم تر برای دولت
آمریکا ،درآمد این کتاب برای ادوارد اسنودن
است .وزارت دادگستری این کشور میخواهد

اطمینان یابد که اسنودن از "خیانت به اعتماد"
نهادهای امنیتی آمریکا سود نمیبرد.اسنودن
ژوئــن  ۲۰۱۳میالدی اطالعات طبقه بندی
شــدهای از برنامههای فوق سری ِاناساِی از
جملهبرنامهشنودپریزمرابراینشریاتگاردین،
نیویورک تایمز و واشنگتن پست فــاش کرد.
اسنودن پس از افشای یکونیم میلیون سند
تحت پیگرد قضایی در آمریکا قرار گرفت و پس
از مدتی اقامت در خارج از این کشور از روسیه
تقاضای پناهندگی کرد.او ابراز امیدواری کرده
که بتواند در آینده نزدیک از فرانسه پناهندگی
بگیرد .شماری از رسانههای اروپایی از جمله
شبکههای رادیو و تلویزیون دولتی آلمان و رادیو
فرانسهدرآستانهانتشارکتابخاطراتاسنودن
در روزهای اخیر با او گفت وگو کردند.اسنودن
در گفت وگو با شبکه دو تلویزیون دولتی آلمان
گفتکهروسیهانتخاباونبودهاست.درخواست
پناهندگی اسنودن از روسیه به دلیل اطمینان
او از عدم استرداد به آمریکا بوده است .دولت
آمریکادرپیاستردادومحاکمهاسنودنبهاتهام
جاسوسیاست.اسنودنمیگویدازدولتروسیه
کمکمالیدریافتنمیکندوامیدواراستبتواند
به کشور دیگری برود .او به یک شبکه رادیویی
فرانسهگفتهاستدوستدارددرفرانسهزندگی
کند .روسیه اول سال جاری میالدی پناهندگی
اسنودنراتمدیدکردهاست

درخواستسعودیازکرهجنوبیبرایتقویتسامانهپدافندهواییعربستان

بنسلمان دستبهدامنسئولشد!

آسمان سعودی آن قدر نا امن شده که محمد بن
سلمان ولیعهد خام ،امنیت را از خریداران نفت
عربستانگداییمیکند،آنهمدرشرایطیکه
ترامپمیگوید":حملهایکهبهعربستانشد،به
عربستان بود .به ما نبود .من نمی خواهم درگیر
بشوم" .به دنبال حمالت پهپادی به تاسیسات
نفتیآرامکو،ولیعهدسعودیطیتماستلفنی
با مون جه-این ،رئیس جمهور کره جنوبی،
خواستار تقویت سامانه پدافند هوایی کشورش
شد.بهگزارشخبرگزاریکرهجنوبی«یونهاب»
این درخواست حین گفت و گو درباره حمالت
پهپادی نیروهای یمنی به دو پاالیشگاه «بقیق»
و «خریص» وابسته به آرامکو مطرح شده است.
بنابر اعالم یونهاب ،عربستان بزرگ ترین صادر
کننده نفت به کره جنوبی است و سئول سال
گذشته۳۲۳میلیونبشکهنفتخامازعربستان
وارد کرده است .با حمله به این تاسیسات نفتی
 ۵۰درصد از تولید و صادرات نفت عربستان به
طور موقت مختل شده است .حال آن که میدان
نفتیبقیقدرشرقعربستانسعودیواقعشده
که توان تولید روزانه هفت میلیون بشکه نفت را
دارد .این درخواست در حالی مطرح شده که
کره جنوبی و عربستان هردو به سیستم دفاع
موشکی آمریکایی «تاد» (دفاع ترمینال ارتفاع
باال) مجهز هستند .سامانه ای که سال 2017
در کره جنوبی برای دفاع در برابر حمالت کره

شمالی مستقر شد .اندیشه تولید سیستمی
که بتواند موشک های دشمن را در هر ارتفاعی
منهدم کند ،از هنگام جنگ اول خلیج فارس
مطرحشد.درسال۱۹۹۰هنگامیکهنیروهای
آمریکایی وارد کویت شدند تا آن امیرنشین را از
اشغالارتشصدامحسیننجاتدهند،ارتش
عراق با موشک هایی که نوع بهینه سازی شده
موشک روسی اسکاد – ب بود ،آمریکاییان را
هدف حمله قرار داد .در هفته های نخستین
این حمله موشکی ،ژنرال نورمن شوارتسکف
فرمانده نیروهای آمریکایی در کویت این شیوه
جنگیصدامرا«کمخطرترازتوفاندریکایالت
آمریکا» توصیف کرد .ولی چند روز بعد یکی
از موشک های صدام مستقیم به یک قرارگاه
آمریکایی اصابت کرد و  ۲۸سرباز را کشت که
نیمیازکلتلفاتآمریکادرجنگخلیجفارس
محسوبمیشود.پسازآنبودکهآمریکاییها
بهطراحیسیستمضدموشکیخودپرداختند.
طراحی سامانه موشکی «تــاد» نتیجه همین
جنگبود.بااینحالسامانهذکرشدهبافناوری
پیشرفته خود که اکنون در کشورهای عرب
حاشیه خلیج فارس نصب شده ،همچنان در
برابر موشک ها و پهپادهای نیروهای مقاومت
ناکارآمد اســت .همان طــور که گنبد آهنین
رژیم صهیونیستی هم نمی تواند موشک باران
نیروهایمقاومتراتابآورد.

ترامپفردیراکهازویتمجیدکردهبود،جایگزینبولتونکرد

«گروگانآزادکن»مشاورامنیتملیآمریکاشد

«کسنیا سوبچاک» مجری  37ساله تلویزیون
اهل سنپترزبورگ برای دومین بار ازدواج کرد.
دامــاد «کنستانتین بوکومولوف»  44ساله در
جشنی عجیب و غریب ،با تعویض سه دست لباس
در یک روز ،با دخترخوانده پوتین عقد و عروسی
کــرد .کسنیا قبال با یک هنرپیشه (ماکسیم
ویتورگان  47ساله) ازدواج کرده بود که ثمره آن
پسربچه دو ساله ای به نام پالتون است .مراسم
عروسی این دونفر که با اسراف زیادی همراه بود،
موجب انتقاد کاربران در شبکههای اجتماعی
شد .کسنیا علیه پوتین برانگیخته و حتی در
تظاهرات علیه وی شرکت کرده و در انتخابات
ریاست جمهوری  2018نامزد شد تا پدرش را
شکست دهد.

نمای روز

ائتالف بینالمللی برای دفاع از نفت عربستان!!

خبر متفاوت

ازدواجدوبارهدخترخواندهپوتین
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«خوشحالم که اعالم کنم رابرت اوبرایان را که
اکنون در وزارت خارجه به عنوان نماینده ویژه
رئیس جمهور در امــور گروگانها کــارش را با
موفقیت انجام میدهد ،به عنوان مشاور جدید
امنیت ملیمان معرفی کنم .مدت زیادی است
که با اوبرایان سخت کار کــردهام .او کارش را
عالی انجام خواهد داد ».ترامپ همان طور که
جان بولتون را با توئیت خود برکنار کرد ،رابرت
اوبرایان را در توئیتی به عنوان چهارمین مشاور
امنیتملیخودمعرفیکرد.مشاورامنیتملی
آمریکا سمتی است که توسط رئیسجمهور
منصوب میشود و نیاز به تأیید سنا نــدارد.
اوبــرایــان در ســال  ۲۰۱۸بهعنوان فرستاده
ویژه در امور گروگانها در وزارت امورخارجه
آمریکا انتخاب شد .وی در تالش اخیر ترامپ
برای بازگرداندن ایسپ راکــی ،خواننده رپ
آمریکایی که متهم به ضرب و جرح در سوئد بود،
نقش اصلی را داشت .روزنامه واشنگتن پست
در گزارشی نوشت :اوبرایان که در دوره ریاست
جمهوری جرج دبلیو بوش نیز مشغول به کار

بود ،با توجه به روابط خوبش با پنتاگون و وزارت
امــور خارجه «گزینهای مطمئن» بــرای ُپست
مشاور امنیت ملی محسوب میشود .اوبرایان
که یک دفتر وکالت در لسآنجلس دایر کرده
بود ،در وزارت خارجه آمریکا در امور مربوط به
افغانستان و خاورمیانه فعالیت میکرد .او هم با
وزارت خارجه و هم با وزارت دفاع آمریکا روابط

تنگاتنگی دارد و برخالف بولتون ،به عنوان یک
شخصقابلاعتمادباتصمیماتقابلپیشبینی
شناخته میشود .او از طرفداران دونالد ترامپ
و از حامیان او به شمار میآید .اردیبهشت ماه
گذشته ،رئیسجمهور آمریکا در واکنش به
گزارشهاییدربارهپرداختپولبهکرهشمالی
در ازای تحویل گرفتن یک گروگان ،خودش را

«بــزرگ ترین مذاکرهکننده گروگان گیری»
توصیف کرد که کشورش تاکنون داشته است.
پس از آن واشنگتن پست به نقل از سخنگوی
کاخ سفید نوشت :جملهای که ترامپ در وصف
خــودش به کار بــرده را رابــرت سی .اوبرایان
که نماینده ویــژه ریاست جمهوری در امور
گروگانها بود در وصف ترامپ گفته است .از
همین جمله مشخص است که اوبرایان و ترامپ
فعال رابطه نزدیکی با هم دارند ،رابطه ای که
لزوما به معنای جاودانگی اوبرایان در کابینه
آشفته ترامپ نیست.

 12سال زندان بدون جرم
مــردی که در عکس می بینید سال  2007به
خاطر قتلی که انجام نداده بود در آمریکا زندانی
و دیشب آزاد شد!

آمریکا

بولتونپروژهانتقامازترامپرا
کلیدزد
جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا
اعــام کــرده اســت قصد دارد با نوشتن کتابی
جدید ،درباره دوران خدمت خود در دولت دونالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا افشاگری کند .به
گــزارش دیلی  ،20این کتاب به احتمال زیاد
باعث خشم ترامپ خواهد شد .بولتون در گذشته
نیز پس از خارج شدن از دولت جرج بوش رئیس
جمهور اسبق آمریکا ،کتابی افشاگرانه درباره
دولت وی منتشر و بوش را به عنوان فردی قلدر و
سلطه جو معرفی کرده بود .بولتون در واکنش به
پرسش«دیلی»20درخصوصگفتوگوباعوامل
انتشار کتاب و طرح بالقوه وی مبنی بر نشر چنین
کتابی از اظهار نظر خودداری کرد .اما اگر وی این
تصمیم خود را عملی کند ،جدیدترین مقام دولت
ترامپ خواهد بود که خروج پر سر و صدای خود از
دولت را به یک کتاب پرفروش تبدیل خواهد کرد.

