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تحلیل روز

نزاعترکی-سعودیدرلبنان
دکترسعیدغفاری-وزیرکشورلبنانهفتهگذشته
ازنقشترکیهدرآشوبهایاخیرلبنانسخنگفتو
اعالمکردکهچندنفرسواربریکهواپیمایترکیهای
با چندین میلیون دالر بازداشت شدهاند.فعالیت
ترکیهدرلبناناشکالمختلفیبهخودگرفتهکههدف
آنهاتقویتنفوذدرمیاناهلتسنندرلبنانبهویژه
در شمال و مقابله با نفوذ سعودی-اماراتی در جنگ
«رهبریجهاناهلسنت»است؛جنگیکهازیکسو
میان ریاض و متحدانش و از سوی دیگر میان ترکیه و
متحدانش در جریان است (هرچند به نظر می رسد
هم اکنون حزب ا ...و مقاومت دغدغه ای مهم برای
ترکیهدرلبنانهستند)-1:براساسبرآوردهاتعداد
لبنانیهاییکهازبورسیههایتحصیلیدرترکیهطی
 ۱۵سالاستفادهکردهاندبیشاز ۱۰هزارنفراست
وبیشتراینافرادزبانترکیراآموختهاندودرارتباط
دایم با برنامههای حمایتی ترکیه در شمال لبنان
از طریق سازمان تیکا هستند که در زمینه کمک به
لبنانیهادراستانهایطرابلسوعکارکارمیکندو
منابعاینموضوعدرنهایتدرراستایدستورکارهای
ترکیهاست-2.ترکیهبرخیازشخصیتهایسلفی
در شمال لبنان مانند «سالم الرافعی» را با آغوش باز
پذیرفته و این اقدام را به مــوازات حمایت مستمر از
شاخه لبنانی اخوان المسلمین انجام میدهد-3.
سفارت ترکیه در بیروت به دنبال لبنانیهای دارای
اصالت ترکیهای یا ترکمان است تا آن ها را به گرفتن
تابعیت ترکیه تشویق کند .هــدف ترکیه اعطای
تابعیت ترکیه به این افراد بر اساس این اصل است
که بنا به تاریخ ،آن ها «شهروند سلطنت عثمانی»
بودهاند .بر اساس برآوردها تا کنون ۵۰هزار لبنانی
شاملاینپروژهشدهاند-4.تحرکاتسفارتترکیهو
تعدادیازبازرگانانلبنانیوترکبرایبرآوردهکردن
نیازهای بازار لبنان و پر کردن آن با کاالهای ترکی
است؛عالوهبراینکهبرخیلبنانیهایعالقهمندبه
سرمایهگذاری در بخش زراعی برای سرمایهگذاری
در ترکیه تشویق میشوند .این موضوع اگرچه در
کوتاهمدت مثبت است اما در بلندمدت به تولیدات
لبنانضربهمیزند.شایدبارزترینشکلنزاعترکی-
سعودیدرلبنان،عملیاتجذبمسئوالنوحامیان
جریانالمستقبلتوسطترکیهاست.بنابریکمنبع
دیپلماتیک عربی بسیاری از مسئوالن المستقبل
کهبرخیازآنهاواقعابهالحریرینزدیکهستند،با
ترکیههماهنگشدهاند.

رئیس جمهور آمریکا در اعتراض به قانون امنیتی
چین برای هنگکنگ تحریمهای تازهای اعالم
کــرد کــه هــدف آن بــه گفته وی محکوم کــردن
«رفتار اختناقآمیز» چین است .چین در مقابله با
تحریمهایتازهآمریکابهنوبهخودافرادومؤسسات
آمریکاییراتحریممیکند.ترامپدرمصاحبهای
گفت« :از این پس رفتار در قبال هنگکنگ مانند
رفتارمادرقبالچینخواهدبود؛امتیازاتویژهای
وجود نخواهد داشت ،نه پیمان ویژه اقتصادی در
کارخواهدبودونهصادراتفناوریهایحساس».
او که هیچ فرصتی برای حمله به جو بایدن را از
دســت نمیدهد همچنین تاکید کــرد دولــت او
بیش از هر دولــت دیگری در تاریخ آمریکا علیه

باامضایترامپ،هنگکنگمشمولتحریمهایضدچینیآمریکاشد

ترامپوجانسونعلیهشی

چین سختگیری کردهاست در حالی که جو
بایدن چیزی جز هدیه به دولت کمونیستی چین
نخواهد بود .تحریمهای تازه همچنین ،شامل
مسدود کردن دارایی افرادی در ایاالت متحده و
جلوگیریازورودآنهابهاینکشوراست.شماری
از بانکهای خارجی که به نظر آمریکا در نقض
خودگردانی هنگکنگ از منویات چین پیروی
میکنند نیز مشمول اقدامات تحریمی هستند.

همزمان با ایــن خبر ،وزارت خارجه جمهوری
خلق چین اعالم کرد که به رشتهای از اقدامهای
تحریمیعلیهآمریکادستمیزند.بهگفتهوزارت
خارجه چین ،تحریمها هم افراد و هم بنگاهها و
شرکتهایآمریکاییرادربرمیگیرند.پکن۲۳
تیرماه نیز اعالم کرده بود که به تالفی تحریم چند
مقامحزبکمونیستاینکشورازسویآمریکابه
دلیل نقض حقوق بشر اقلیت اویغور مارکو روبیو،

سناتور جمهوری خواه فلوریدا ،تد کروز سناتور
جمهوری خواه تگزاس ،کریس اسمیت نماینده
جمهوریخواهمجلسنمایندگانوسمبراونبک،
سفیر ویژه آمریکا در امور آزادی مذاهب را تحریم
می کند .همزمان با نبرد تحریمی آمریکا ،به نظر
میرسدبریتانیاسعیدرهمراهیواشنگتندارد.
بوریسجانسون،نخستوزیربریتانیادرارتباطبا
خروجاینکشورازاتحادیهاروپاتحتفشارزیادی
قراردارد.اونمیتوانددرجنگتجاریمیانآمریکا
وچینخنثیبماند.ازاینرو،نخستوزیربریتانیا
اعالمکردهاستکهپروژهایجادشبکهنسلپنجم
( )5Gاین کشور را بدون همراهی شرکت هواوی
چینیپیشخواهدبرد.

حسابهایبانکیپسرعموهایبنسلمانعالجکسریبودجه است

جیب بری ولیعهد سعودی

تظاهراتهزاراننفرازمردمآذربایجانبرایجنگباارمنستان

آتشجنگ قره باغشعله خواهدکشید؟
پایتخت جمهوری آذربایجان در دو روز گذشته یکی
از پرهیجان ترین روزهــای خــود را پشت سرگذاشته
است.پس از کشته شدن هفت تن از اعضای ارتش ملی
آذربایجان که دوتن از آن ها جزو افسران بلندپایه و پنج
نفر نیز سرباز بودند ،باکو شاهد راهپیمایی بزرگی در
مقابلمنزلیکیازکشتهشدگانارتشبودکهپسازآن
راهپیماییدرمیداناصلیشهرادامهیافت.درحالیکه
روزگذشتهنیزچندتندیگرازطرفینقربانیایندرگیری
جدیدشدندصدهانفرباحضوردراینراهپیماییدرباکو
درحالیکهپرچمجمهوریآذربایجانرادردستداشتند
وشعار«قرهباغماباقیخواهیماند»«،فرماندهبهماسالح
بده»خواستاراعزامداوطلبانهبهجبهه وحتیدههاتنبا
خودروهای شخصی خواستار حضور درمناطق جنگی
شدند،حتی گروهی از راهپیمایان معترض با حمله به
ساختمان مجلس ملی این کشور و اشغال چند ساعته
ساختمان مجلس ،خواستار اقدام جدی دولت در باره
مسئله قره باغ شدند.التهاب روزهای گذشته باکو می
تواند احتمال اقدامی تند از سوی دولت این کشور برای
راضــی کــردن افکار عمومی را افزایش دهــد.در حوزه

دیپلماتیک نیز باکو و ایروان روزهای پر ترافیکی را از سر
گذراندند .وزیر امور خارجه روسیه ،سرگئی الوروف
در تماس تلفنی با همکاران ارمنی و آذربایجانی خود
خواستار توقف هرچه سریع تر درگیری شد.همچنین
مقامات گــروه مینسک نیز که به صــورت تخصصی در
مسئله قــره بــاغ در حــال رایزنی اســت ،از هر دو طرف
خواسته اند خویشتنداری کنند.در مقابل دبیر سازمان
پیمان امنیت جمعی که متشکل از روسیه ،ارمنستان،
بــاروس ،قزاقستان ،تاجیکستان و قرقیزستان است
نسبت به آن چه زیر پا گذاشتن شرایط آتش بس از سوی
ارتشآذربایجاننامیداعتراضکرد.امانکتهجالبماجرا
درایناستکهاینسازماننشستاضطراریخودراکه
قراربودروزدوشنبهبرگزارشودبرایمدتنامعلومیوبا
هدفمشورتبیشتربهتاخیرانداخت.ایندرحالیاست
که بسیاری از کارشناسان ،با توجه به قیمت پایین نفت و
کاهشدرآمدهاینفتیونیزبحرانمالیناشیازشیوع
کرونا،آذربایجانوارمنستانراناتوانازآغازیکدرگیری
گسترده می دانند و درگیری های روزهــای گذشته را
مقطعیومحلیاعالممیکنند.

ممکناستچرخهمضحکیبهنظربرسد،
اما از واقعیت دور نیست .ترامپ ریاض
را تحت فشار قرار می دهد و می تواند به
ادعــای خــودش با تماسی تلفنی 500
میلیون دالر بــرای ماجراجویی هایش
از سعودی بگیرد .بن سلمان ،ولیعهد
سعودی نیز هرگاه چالش مالی پیدا می
کند ،شاهزادگان عربستان و اقوام خود
را مجبور به پرداخت پول می کند .البته
گاهی هم از سر خصومت بــرای جنگ
قدرت است که جیب برخی شاهزادگان
برای پرکردن خزانه حکومت خالی می
شود.به نوشته روزنامه لبنانی االخبار،
به نظر میرسد که دو عامل اصلی در
این رویکرد محمد بن سلمان ،ولیعهد
عربستان نقش دارنــد :نخست ایــن که
وی تمایل دارد هرگونه عناصر قدرت
ولــو خارجی را که به نظرش میتواند
تهدیدیبرایبهقدرترسیدنویباشد،
ازبینببرد،دوماینکهکشورشبابحران
اقتصادی بیسابقهای دست و پنجه نرم
میکند و این بحران مسئوالن را واداشته
تا به دنبال هر منبع نقدینگی برای تامین
کسری بودجهای باشند که پیشبینی
میشودبهبیشازدوبرابرآنمقداری
برسد که ســال گذشته بــود .آن
طور که پایگاه اینتلیجنس
آنالین فرانسه گزارش

داده اســـت ،مــســئــوالن عربستانی با
تعدادی از شرکتهای تخصصی برای
جست و جوی درآمدهای خاندان ملک
عبدا ...بن عبدالعزیز ،به ویژه درآمدها
در صــنــدوقهــای اعــتــبــاری مرتبط با
دانشگاه علوم و فناوری ملک عبدا...
قــرارداد بستهاند .پیشتر شرکتهایی
کــه بیشترین سهم را از قــراردادهــای
این دانشگاه داشتند( ،به عنوان مثال
شرکت بن الدن) ،در معرض روند تسویه
حسابهایی طی سالهای گذشته قرار
گرفتند که این روند در چارچوب کمپین
«مــبــارزه بــا فــســادی» انــجــام شــد کــه بن
سلمانازبازداشتهتلریتزکارلتونآغاز
کرد .طبق گزارش اینتلیجنس آنالین،
مسئوالنچندهفتهقبلعبدا...الشهری،
مشاور مالی سلطان و بازرگان سعودی را
بازداشتکردندتابهواسطهاوبهاطالعاتی
درخصوص ثروتهای انباشت شده وزیر
دفاعاسبقدرقراردادهایدولتیمنعقد
شده،دستیابند.هماناتهامرامسئوالن
در حال تدارک هستند تا علیه محمد بن
نایف ،ولیعهد سابق عربستان مطرح
کنند مبنی بر اینکه به همراه
عمویش احمد بن عبدالعزیز
در اوایل ماه مارس گذشته به
اتهام "خیانت" از طریق تالش
برایکودتابازداشتشد.

3
خبر متفاوت

رنگموهایترامپعوضشد!
رئیسجمهورآمریکاکنفرانسی
خــبــری در بــاغ رز کــاخ سفید
دربــاره طیفی از مسائل شامل
بازار بورس ،بازیابی اقتصادی
و چین برگزار کرد؛ با این حال
کاربران توئیتر متوجه یک نکته غیرعادی در ظاهر
دونالد ترامپ شدند .به نظر می رسید که او رنگ
جدیدی به موهایش زده است .بسیاری از کاربران
توئیترپرسیدندکهچرارنگموهایاومثلقبلزرد
ونارنجینیست؟تعدادیازکاربراننیزسناریوهای
مختلفیرابرایتوضیحاتفاقیکهبرایموهایاین
رئیسجمهور ۷۴سالهآمریکاافتادهمطرحکردند.
عدهای گفتند :شاید استفاده از اسپری رنگ موی
خود را فراموش کرده است یا شاید لوازم آرایش
پوستومویاوتمامشدهاست!

چهره روز

رسواییمالیخانوادگیترودو
«جاستین تــرودو» نخستوزیر
کــانــادا بهخاطر سوءاستفاده
خانوادهاشازیکمؤسسهخیریه
مجبوربهعذرخواهیشد.ترودو
چندی پیش ،پ ــروژه پرداخت
 ۹۰۰میلیون دالر به دانشجویان کانادایی را برای
کمکبهمعاشآنهادربحرانکرونابهمؤسسهخیریه
« »WEمحول کرد.اندکی بعد مشخص شد بابت
سخنرانیهای «مارگارت ترودو» مادر نخستوزیر
کانادا و «الکساندر ترودو» برادر وی در این مؤسسه
خیریه،مبلغ ۳۲۰هزاردالربهآنهاپرداختهاست!

نمای روز
رتـــبـــه مـــارشـــالـــی،
عــالــیتــریــن نــشــان
نظامی در افغانستان
بـــه طــــور رس ــم ــی به
عبدالرشید دوستم
توسطعبدا...عبدا،...رئیسشورایعالیمصالحه
ملیافغانستانبافرماناشرفغنی،رئیسجمهوری
افغانستاناعطاشد.

