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وابستگی ترامپ و محمد بن سلمان

EPA

نــــما

در حالی که هنوز خاطره دیکتاتوری فردیناند مارکوس،
رئیس جمهوری پیشــین فیلیپین در اذهان بســیاری از
مردم این کشــور اســت ،امیلدا ،همســر او برای شرکت
در انتخابات فرمانداری ،وارد کمیسیون انتخابات شد.

گاردین (بریتانیا):

بحــران بیــن امریــکا و ترکیــه بــر ســر
کشیش برانســون به پایان رسید و این
کشــیش متهــم به همــکاری بــا گولن
به کشــورش بازگشــت .اما بحرانهای
اصلــی بین دو کشــور همچنــان ادامه
دارد.

نیویورکتایمز(امریکا):

ســال پیــش بعــد از حملــه یک راســت
افراطــی در شــارلتزویل ،ایــن شــهر
مــورد توجــه مبــارزان نژادپرســتی قــرار
گرفــت .امــا هنــوز هــم شــرایط زندگــی
امریکاییهــای آفریقایــی تبــار در آن
اسفبار است.

اتحادیه اروپاهشدار داد ه است ،در حالی
که نگرانیهای امنیتی زیادی برای اروپا
وجود دارد ،مسأله «گلدن پاسپورت»ها
که حق شهروندی را به کسانی که طالب
آن هســتند ،میفروشند ،چالشی جدی
برای این اتحادیه است.

آیاگردابپرونده«خاشقجی»آرزوهایمحمدبنسلمانرابهکامخودمیکشد؟

ولیعهد در مخمصه

عربستان در بدو ورود مایک پمپئو  100میلیون دالر به حساب امریکا واریز کرد
فرحناز دهقی
خبرنگار

ضرباهنگ آخریــن پرده تراژدی پرســوز و
گداز ناپدید شــدن و قتل جمال خاشقجی
بشــدت تنــد شــده و هــر ســاعت گــزارش
رسانهها از این معما با خبر یا واکنشی تازه
بــه روزرســانی میشــود .در میان سلســله
واکنشهــا ،ســناتور لیندســی گراهــام از
حــزب جمهوریخواه که همیشــه صدای
حمایتیاش از عربستان سعودی در کنگره
شــنیده میشــود ،روز سهشــنبه در نهایت
اســتیصال گفــت کــه محمد بن ســلمان،
شاهزاده آل سعود« ،باید کنار برود» و قسم
خــورد تــا زمانی کــه او همچنــان در قدرت
اســت ،هرگز پایــش را به اقلیم پادشــاهی
آل سعودنخواهدگذاشت.
به گــزارش سیانبیســی ،گراهــام در
مصاحبــه با فاکسنیوز ،شــبکه تلویزیونی
محبــوب رئیسجمهــوری امریــکا ،گفت:
«عربســتان ســعودی! اگر گــوشات با من
است،گزینههایخوبیهستندکهمیتوانی
از میانشــان جایگزینــی بــرای محمــد بن
ســلمان انتخاب کنی ،اما او حیثیت کشور
شــما و خــودش را لکــهدار کرده اســت .در
عربســتان ســعودی بدون اطالع ولیعهد
هیــچ اتفاقــی نمیافتــد .مــن جدیترین
حامــی آنهــا در ســنا بــودهام .اما ایــن مرد
ویرانگــر اســت .او دســتور قتل یــک نفر در
کنسولگری استانبول را صادر کرده و انتظار
دارد آن را نادیده بگیریم .احساس میکنم
از من سوءاســتفاده شده است .بن سلمان
هرگــز نمیتوانــد رهبری در ســطح جهان
باشد؛ زیرا او بسیار زیانآور است».
به دنبــال گراهــام ،بســیاری از اعضای
کنگــره از اقــدام بــن ســلمان علیــه ایــن
روزنامهنگارمنتقدبهسختیانتقادکردهاند.
توگوی تلفنی
اما دونالد ترامپ پس از گف 
بــا پادشــاه آل ســعود آشــکارا موضعی به
مراتب نرمتر گرفت و حتی گفت احتمال

کشــته شدن خاشــقجی به دست «عوامل
خودســر» باالســت .امــا گراهــام بــا رد این
ادعــا گفــت ،موضــوع بــه قاتالن خودســر
مرتبــط نیســت ،بلکــه کشــته شــدن او به
دســت «ولیعهد خودســر» صورت گرفته
اســت .همچنیــن او افــزود بــا وجــودی که
ملک ســلمان پادشاه عربســتان سعودی
اســت همه قــدرت در دســت ولیعهد آن
کشــور اســت و با تحریم شــدید عربســتان
موافق اســت .در همین رابطه ،خبرگزاری
رویترز به نقل از روزنامه ســبق گزارش داد
کــه کنســول عربســتان در اســتانبول از کار
معلق شــده و مورد بازجویی قرار میگیرد
تا معمای کشــته شدن خاشــقجی هرچه
زودتر آشکار شود.
دکسترفیلکینزتحلیلگرمجلهنیویورکر
و یکــی از دوســتان نزدیــک خاشــقجی در
یادداشــتی با محوریت احتمال کنار رفتن
بــن ســلمان از تخــت پادشــاهی ،نوشــته
است :به نظر میرسد خاشقجی به چنان
وضعی کشته شده که هیچ کدام از ما قادر
نیستیم آن را برای خود تصور کنیم .من با
او شش روز قبل از ناپدید شدنش صحبت
کردم .جمال در ایمیلی برایم از وضعیت
موجــود عربســتان و رســانهها نوشــته بود:
«امیــدوارم ماجــرا برایــت جالــب باشــد.
مقامهای ســعودی ،عدالت و حقانیت را
به بازی گرفتهاند ،و جهان ســرگرم جشــن
گرفتــن اصالحــات محمــد بــن ســلمان
اســت!» مســأله ایــن اســت که بســیاری از
مقامهای واشنگتن و مطبوعات امریکایی
چشم بر روی ماهیت حقیقی بن سلمان
بسته بودند .هنگامی که او اوایل امسال به
امریکا آمد ،در سیلیکون ولی و والاستریت
و هالیــوود برایش فرش قرمز پهن کردند،
انــگار کــه گورباچــف یــا گانــدی وارد ایــن
کشــور شــده اســت .حمایت کاخ ســفید از
او بــا رهبــری جــارد کوشــنر طــی ایــن یک
ســالجاری بوده اســت؛ حتی پس از آنکه
او رقبای خود را از جمله محمد بن نایف از

مسیرش کنار زد.
ëëباج100میلیوندالری
ادامــه این حمایتهــا را روز سهشــنبه
در تصاویــر منتشــر شــده از دیــدار مایــک
پمپئــو وزیــر خارجــه امریکا بــا محمد بن
ســلمان کــه در آنهــا بــه خــوش و بــش
مشــغول بودند و تمام مــدت لبخند روی
لبانشان بود ،مشاهده کردیم .این تصاویر
باعث برانگیخته شدن انتقادها شد .رمی
برندســون روزنامهنگار واشنگتنپســت با
انتشار این تصاویر در شبکههای اجتماعی
خود نوشت« :هیچ کس باورش نمیشود
پمپئوبهدیدارمردیرفتهکهدستورتکهتکه
کــردن روزنامهنگاری را صادر کرده اســت؛
این دیدار چرا اینقدر دوســتانه است؟» روز
بعد انتشار خبری در نیویورکتایمز گره از
لبخندهای دیدار دو سیاستمدار گشود .این
روزنامــه امریکایــی در گزارش روز گذشــته
خود نوشــت ،به محض آنکــه هواپیمای
شخصی پمپئو در فرودگاه ریاض به زمین
نشست 100 ،میلیون دالر به حساب امریکا
به بهانه «کمک به سربازان امریکایی که در
سوریه حضور دارند» واریز شد.
اگرچهوعدهاعطایاینهدیهارزشمند
از تابســتان به دولت امریکا داده شده بود،
امــا پرداخت آن در شــرایطی که مخمصه
خاشــقجی با سماجت گریبان بن سلمان
را گرفتــه اســت ،میتوانــد حامــل پیــام
معنــاداری باشــد .پیش از ایــن هم برخی
تحلیلگــران اعــام کــرده بودنــد ،ممکــن
اســت شــاهزاده آل ســعود بــا پرداخــت
پــول بتوانــد در راه ســرازیری ســقوط خود،
دستاندازهاییایجادکند.
این هدیه ســخاوتمندانه هم میتواند
خیال بن سلمان را از نرمتر کردن مواضع
سیاســتمداران امریکایــی علیــه خــود
آســوده کنــد و هم باعــث رضایــت خاطر
رئیسجمهــوری امریــکا شــود کــه بارهــا
از هزینههــای امریــکا در خــارج از مرزهــا
انتقاد کرده و گفته باید شرکایش را مجبور

کند ،پــول بیشــتری بپردازند .بن ســلمان
کــه از ابتــدای روی کار آمدنــش بــه عنوان
ولیعهد آل ســعود ،تمام تالشــش را برای
هموار کردن مسیر نشســتن بر روی تخت
پادشاهی به کار گرفته بود ،با بخشیدن این
هدیه در تالش است همچنان ،صرفنظر
از ابعاد تازهترین جنایتش ،حمایت امریکا
از مواضــع خود را به همراه داشــته باشــد.
فیلکینز اعتقاد دارد تالشهای بن سلمان
برای قبضه قدرت ،بالفاصلــه پس از روی
کار آمدنش آغاز شد.
او در یادداشــت خــود نوشــته اســت:
حقیقت این اســت که شخصیت خشن و
بیثبات بن ســلمان اندکی پــس از قدرت
گرفتنــش آشــکار شــد .در خیابانهــای
ســعودی ،بــه بــن ســلمان میگوینــد ابــو
رصاصه (پــدر گلوله) .گروگانگیری ســعد
حریری نخستوزیر لبنان در دسامبر سال
 2017که بعدتر مشــخص شــد  11ســاعت
به صندلیاش بســته و به صورتش سیلی
زده شده بوده؛ محاصره قطر و جلوگیری از
ورود مواد غذایی به این کشور در همکاری
با محمد بن زاید ولیعهــد امارات متحده
عربی که همدلی زیادی با بن سلمان دارد؛
بــه راه انداختــن جنــگ در یمــن و نابودی
هــزاران نفــر از جملــه اقدامــات زورگویانه
ولیعهد آل سعود است.

ëëهمه جانشینان در بند
امــا آنچــه در ایــن میــان بشــدت در
رســانههای جهان واکنش به راه انداخت،
این بــود که ولیعهد عربســتان صدها نفر
از اعضــای خانــواده ســلطنتی را در هتــل
پنــج ســتارهای زندانــی کــرد و تــا امضای
برگــه انتقــال اموالشــان بــه او را امضــا
نکردند ،آنهــا را آزاد نکــرد .ولیدبن طالل
که ســهامدار بسیاری از شرکتهای بزرگ
امریکایــی از جملــه شــرکت فیلمســازی
قــرن بیســتویکم اســت ،نیــز از جملــه
زندانیــان بود .بــه گــزارش نیویورکتایمز
 17نفــر از شــاهزادههای زندانــی ،پــس از
آزاد شــدن راهی بیمارستان شدند .اکنون
چه چیز باعث شــده بار دیگــر توجه ما به
کارهای او جلب شــود؟ قتــل روزنامهنگار
واشنگتنپســت کــه نشــان میدهــد بــن
ســلمان برای رســیدن به هدفش حتی از
قطعهقطعه کردن یــک روزنامهنگار هم
نمیگــذرد .امــا بــا وخیمتر شــدن بحران
قتــل خاشــقجی و شــنیدن صداهایــی از
میان سیاستمداران امریکایی زمزمههای
کنار زدن او از قدرت شــنیده میشــود .این
شــائبه پس از بازگشــت خالد بن ســلمان
برادر کوچکتر ولیعهد که سفیر ریاض در
ن است ،تقویت شد .حتی روزنامه
واشنگت 
تایم در یادداشتی در این باره نوشته است:

تنش بین دولت و مسلمانان هند از «کشمیر» تا «اهلل آباد»

در تبادل آتش بین معترضان مسلمان کشمیر و نیروهای امنیتی هند  6نفر کشته و زخمی شدند

گــروه جهان /صبــح دیروز چهارشــنبه در
حالــی در شــهر پرمناقشــه کشــمیر بیــن
مســلمانان ضدهندوســتان و نیروهــای
امنیتی تحــت حمایت هند ،درگیریهای
تازه با ســه کشــته و ســه زخمی رخ داد که
در ایالــت اوتارپــرادش هنــد نیــز مقامات
ناسیونالیســت شــهر یــک میلیــون نفری
«اهلل آبــاد» در اقدامــی ضد اســامی ،نام
اســامی این شهر تاریخی را عوض کرده و
«پرایاگراج»گذاشتند.بهگزارشخبرگزاری
آسوشــیتدپرس ،تظاهراتهای ضد هند
و درگیریهای پــس از آن بین معترضان
مسلمان و نیروهای دولتی تحت حمایت
هنــد ،صبــح دیــروز چهارشــنبه در شــهر
ســرینگر مرکز کشــمیر رخ داد و در جریان
تبــادل آتش بین طرفین دســت کم ســه
نفــر شــامل دو معتــرض و یــک نیــروی
امنیتی کشــته و سه نفر از نیروهای امنیتی
نیز زخمی شدند .به گفته پلیس کشمیر،
تبــادل آتــش بیــن معترضــان مســلح و
نیروهــای دولتــی که حــدود نیم ســاعت
به طــول انجامیــد در پــی آن اتفــاق افتاد
کــه نیروهــای امنیتی شــروع به تجســس
خانههــا به ظن مخفی شــدن معترضان
در داخــل خانههــا کردنــد .ســاکنان شــهر

سرینگر کشمیر نیز صبح دیروز چهارشنبه
از شــنیده شــدن صــدای چنــد انفجــار در
جریــان تیراندازیها خبر دادند .اگرچه در
گزارشهــا به جزئیات درگیریهای صبح
دیروز در کشــمیر اشاره نشد اما ناآرامیها
در ایــن منطقــه اتفاق تــازهای نیســت و از
آنجا که کشــمیر تنها ایالت هند با اکثریت
مســلمان است ،از ســال  1989میالدی به
این ســو ،صحنه تنش بین شــبه نظامیان
کشــمیری مســلمان و نیروهــای امنیتــی
بــوده و بیش از  68هزار کشــته نیز برجای
گذاشته است .دور تازه این درگیریها هم
از  8جــوالی  2016و پــس از کشــته شــدن
برهــان مظفر وانــی ،فرمانده گــروه حزب
المجاهدینکشمیرودونفر ازهمراهانش
به دست نیروهای امنیتی هند آغاز شد.
عمر سرکوب مســلمانان در کشمیر از
سوی نیروهای امنیتی تحت حمایت هند
در حالی به ســه دهه میرســد که در دیگر
شــهرها و ایالتهــای هنــد نیــز گاه گاهــی
اقدامهــای افراطــی علیــه مســلمانان از
ســوی مقامات ملیگــرا رخ میدهد .یکی
از ایــن اقدامات تغییر نام شــهر تاریخی و
اســامی «اهلل آباد» در ایالت اوتارپرادش
به «پرایاگراج» است.

گره تشکیل دولت لبنان گشوده میشود

گروههای سیاســی لبنان بر سر توزیع پســتها در راستای تشکیل کابینه جدید به
توافق اولیه دست یافتند.
بــ ه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از النشــره ،بــه موجــب ایــن توافــق
اولیــه 6 ،وزارتخانــه بــه جریــان المســتقبل 6 ،وزارتخانــه بــه جریــان آزاد ملی،
 4وزارتخانــه بــه حــزب القــوات اللبنانیه ،یــک وزارتخانه بــه جریان المــرده ،دو
وزارتخانه به حزب سوســیال 3 ،وزارتخانه به حــزباهلل و  3وزارتخانه به جنبش
امل میرسد 5 .وزارتخانه نیز تحت اختیار رئیس جمهوری خواهد بود.

بهگزارشسایتشبکهخبریالجزیره،
شهر یک میلیون نفری «اهللآباد» در ۶۵۰
کیلومتریجنوبشرقیدهلینو،پایتخت
هنــد قــرار دارد کــه در قــرن شــانزدهم به
دســت حاکمــان مســلمان ایــن کشــور
نامگذاری شــد .این شهر همچنین محل
تولد جواهر لعل نهرو اولین نخســتوزیر
هند اســت .اما روز دوشــنبه مقامــات این
ی اهلل آبــاد را بیتوجه به
شــهر نام اســام 
ســابقه تاریخیاش عوض کردند و این کار
باعــث شــد دولت محلــی و مرکــزی هند
آماج انتقادها و محکومیتها قرار بگیرد.
به عقیده کارشناســان ،دولت محلی هند
با این کار نقش اهللآباد در اســتقالل هند و

اگرملکسلمانتصمیمبگیردولیعهدرا
قربانی کند احتماالً ترجیح خواهد داد که
این پست همچنان متعلق به این خانواده
باشد و همین مسأله باعث شده خالد بن
سلمان جایگزین احتمالی باشد .متعب
بن عبداهلل بن عبدالعزیــز وزیر گارد ملی
عربســتان کــه پــس از روی کار آمــدن بــن
ســلمان از ایــن مقــام برکنار شــد ،محمد
بــن نایف کــه به فرمــان ملک ســلمان از
مقام ولیعهدی برکنار و بن ســلمان جای
او را گرفــت ،شــاهزاده ترکــی کــه فرماندار
ســابق ریاض بود امــا در جریان مبــارزه با
فساد بن سلمان ناچار به کنارهگیری شد؛
میتوانند رقبای بالقوه محمد بن سلمان
باشــند .اکنــون پرسشــی کــه رهبــران آل
سعود با آن روبهرو هستند این است که آیا
بن سلمان میتواند رؤیایش را عملی کند
و بر روی کرســی پادشاهی بنشیند یا خیر.
در یک نگاه ،به نظر بعید میرسد که پسر
مورد عالقه ملک ســلمان خــود از قدرت
دســت بشــوید یا پادشــاه او را کنار بگذارد.
البته حتی اگر ملک ســلمان هم بخواهد
چنیــن چیــزی اتفــاق بیفتــد ،در قحطــی
رجالسیاستعربستان چهگزینهای برای
ایــن مقام وجــود دارد؟ اکنون تمام رقبای
بن ســلمان یا در زندان به ســر میبرند یا
از ترس جرأت فکر کردن به آن را ندارند.

حمله جنگندههای اسرائیلی
به  20نقطه از نوار غزه

times of india

در ســردرگمی و آشــفتگی حاکم بر دوره انتقال دولت ترامپ ،کسی دارای شبکه
بینالمللی و اعتبار در زمنیه سیاســت خارجی جزو مقامات منصوب نشــده بود
– حتــی رکس تیلرســون ،نامــزد وزارت خارجه هم فاقد هرگونــه تجربه در زمینه
سیاست خارجی بود .از نظر وزیران خارجه سرگردان کشورهای دیگر منطقی بود
که با داماد رئیس جمهوری بهعنوان شخصیتی با جایگاهی با ثبات مالقات کنند.
هر اتفاقی هم که میافتاد این شــخص ســر جای خود میماند .و در مورد برخی
رژیمهایخاص،بویژهخاندانخانوادهـمحورسعود،کوشنر،دامادخانواده،بسیار
مطمئنتر از فردی با جایگاه سیاسی بود .او به خاطر ایدههایش در این مقام قرار
نداشــت .در حکومت ابرقدرتی مدرن ترامــپ آنقدر جاهای خالی متعدد وجود
داشت که در حفره خالی روابط و ویژگیهای سیاست خارجی او میشد یک اسب
تروآ جای داد .این فرصتی برای شــروع مجدد در روابط با امریکا در اختیار جهان
میگذاشت – یا اگر مایل بودید به زبان جدید ترامپ ،هر آنچه بود ،حرف بزنید،
این شــانس را به شــما میداد .در اینجا راهکار مشــخص چندانی وجود نداشت،
فقــط فرصتطلبی ناب و آزادی تازهای در برخورد و معامالت .یا حتی بیشــتر از
آن ،شانســی بود برای اســتفاده از جذبه و اغوایی که ترامپ با شور و هیجان به آن
واکنش نشان میداد به همان ترتیبی که با پیشنهادهای معامالت پرسود جدید
برخوردمیکرد.این،سیاستعملیبهسبککیسینجربود.کیسینجرکهازقدیماز
طریق دنیای اجتماعی نیویورک با ترامپ آشنا بود و اکنون هم کوشنر را زیر بال وپر
خود گرفته بود ،با موفقیت ،خود را در دولت جای داده و در برنامهریزی مالقات با
مقامات چینی و روسی کمک میکرد.
اکثر شرکای معمول امریکا و حتی بسیاری از مخالفان ،اگر نگوییم هراسان ،ناآرام
بودند.هنوز،برخیدراینشرایطفرصتهاییرامشاهدهمیکردند.برایروسها
راه عبوری آزاد به اوکراین و گرجستان و همچنین شانسی برای لغو تحریمها ،در
مقابل دســت کشــیدن از ایران و سوریه ،قابل شناســایی بود .در اوایل دوره انتقال
قــدرت ،یــک مقام بلندپایــه در دولت ترکیــه از روی ســرگردانی کامل بــه یکی از
شــخصیتهای بازاری برجســته امریکا روی آورد تا بپرســد ترکیه با فشــار آوردن
روی حضور نظامی امریکا در ترکیه اهرم بهتری خواهد داشت یا با پیشنهاد یک
محل رشــکآور برای ســاخت هتل در کنار بسفر به رئیس جمهوری جدید .بین
خانواده ترامپ و محمد بن سلمان نوعی وابستگی عجیب وجود داشت .محمد
بن ســلمان مثل کل کادر رهبری سعودی درعمل هیچگونه تحصیالتی خارج از
عربستان سعودی نگذرانده بود .در گذشته ،این باعث محدود شدن انتخابهای
سعودی میشد – هیچکس به قدر کافی مجهز نبود که امکانات فکری جدید را با
قاطعیت مورد بررســی قرار دهد .درنتیجه ،همه نسبت به تالشها برای تشویق
آنها به تصور انجام تغییرات محتاط بودند .محمد بن سلمان و ترامپ کامالً در
جایگاه برابری بودند .دانش محدود باعث میشد آنها به شکل عجیبی با یکدیگر
راحت باشند .وقتی محمد بن سلمان در معرفی خود به کوشنر خود را کارگزار او
در پادشاهی سعودی اعالم کرد ،این حرف به قول یکی از دوستان کوشنر «مثل این
بود که در نخستین روز ورود به مدرسه شبانه روزی با فرد مهربانی مالقات کنید».

بازگشت به گردونه قدرت

خبرنگار

Time

از نظر من حس شــوخطبعی و خوشمشــربی بویژه نشــانگر روحیات یک فرد
است .داشتن میزان متعادلی از اعتماد به نفس و فروتنی نیز برای رهبری مؤثر
یک سازمان ضروری است .لبخند زدن به مخاطب از ته دل نیازمند برخورداری
از سطح باالیی از اعتماد به نفس است ،چرا که همه ما وقتی میخندیم (بویژه
اگر خنده واقعی نباشد) ،کمی ابله به نظر میرسیم و در چنین حالتی آسیبپذیر
میشــویم و در این وضعیت کســانی که احســاس ناامنی میکننــد ،دچار ترس
میشــوند .لبخند زدن همچنین اغلب نشانهای از تحســین دیگران است ،بویژه
تحســین کســانی که حرفهای بامزهای زدهاند .این چیزی اســت که شما با زبان
بیان نمیکنید ،بلکه با لبخند دیگران را از نوع نگاهتان به موضوع آگاه میکنید و
این چیزی است که افرادی که احساس امنیت نمیکنند ،نمیتوانند انجام دهند.
رئیس جمهوری بوش هم یک حس خوبی از شوخطبعی داشت ،اما اغلب این
حس را علیه دیگران به کار میگرفت .او دیگران را در حالتی نسبتاً عصبی دست
میانداخــت کــه به نظر میرســد این رفتار نوعی نبود اطمینان را در شــخصیت
درونی فرد فاش میکند .دست انداختنهای بوش معموالً بهعنوان ابزاری برای
اطمینــان از ایــن موضوع به کار گرفته میشــد که دیگران روابط سلســله مراتبی
بــا او را کامالً درک میکنند .با توجه به این واقعیت که او رئیس جمهوری کشــور
بــود ،چنین رفتاری عجیب مینمود و در واقع راهی بود که از به چالش کشــیدن
استداللهای رئیس ممانعت کند .رئیس جمهوری اوباما میتوانست با دیگران
بخندد اما بوش در برخی موقعیتها باعث تمســخر خودش میشد ،از جمله
وقتی که درجریان سخنرانی در مراسم فارغالتحصیلی گروهی از دانشآموزان که
نمرههایخوبینداشتند،باتمسخرگفتهبود:شماهممیتوانیدرئیسجمهوری
امریکا بشــوید اما بر خالف بوش ،من هرگز در شــوخطبعیهای اوباما کنایههای
تحقیرآمیــز ندیــدم کــه به نظر من نشــان دهنده اعتمــاد به نفس بــاالی او بود.
یآیبسیارگستردهترازآنچیزیاستکهممکناست
مسئولیتهایرئیسافب 
از بیرون و در ظاهر به نظر برســد یا در فیلمها نشــان داده میشود .در فیلمهای
ســاخته شده در این باره به نظر میرســد که رئیس کامالً روی برخی پروندههای
منفرد متمرکز است و آدمهای بد را دستگیر میکند .رئیس در اف بیآی در واقع
روز
مدیر اجرایی یک ســازمان پیچیده و در عین حال خارقالعادهای اســت .هر ِ
کاری برای رئیس اف بیآی خیلی زود شــروع میشــود ،یعنی درست از وقتی که
اعضای تیم حفاظت ،او را اول وقت به محل کارش منتقل میکنند.

پــاورقـی

شقایق امیری

دیلیصباح(ترکیه):

108

editorial@iran-newspaper.com

همچنین جمعیت مسلمان آن را نادیده
گرفته است .اما دولت محلی اوتارپرادش
ادعــا میکند ،این تغییر نــام بهخاطر این
اســت که در مــاه ژانویــه هر ســاله بیش از
صدها میلیون هندو برای برگزاری مراسم
مذهبی خــود در داخــل رودخانه گنگ به
این شــهر میآیند و بهتر است نام شهری
که میزبان میلیونها گردشگر هندو است،
نام اســامی نباشــد و نامی مرتبــط با نام
رودخانــه مقــدس گنــگ باشــد .ایــن در
حالی اســت که  19درصد جمعیت ایالت
 220میلیون نفری اوتارپرادش مســلمان
هســتند و از جمعیت  1.3میلیــارد نفری
کشور هند نیز 14درصد مسلمان هستند.

حمله مسلحانه به دانشکدهای در کریمه

در جریان یورش فرد مســلحی به دانشــکدهای در شــبه جزیره کریمه ،با انفجار
بمبی در کافهتریای آن و ورود مهاجم به ساختمان و تیراندازی به حاضران18 ،
نفرکشته شدند .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،بنا بر اعالم مقامات
محلی،این حمله توســط والدیســاو روســلیاکف دانشجوی پســر  18ساله همین
دانشکده انجام شده و تعداد کشتهها هم به 18نفررسیده است .پس از انجام این
حمله ،فرد مهاجم خود راهم کشت .مقامهای امنیتی در ابتدا از تروریستی بودن
این حمله هم سخن گفته بودند اما بعداًآن را قتلعام خواندند.

گروه جهــان /جنگندههای رژیم صهیونیســتی صبــح دیروز
چهارشنبه  20نقطه از شــمال نوار غزه را هدف قرار دادند که
خاورمیانه
در نتیجه این حمالت هوایی یک جوان  25ســاله فلسطینی
ب ه نام ناجی احمد به شــهادت رســید و  8فلسطینی دیگر که  6نفر از آنها کودک
بودند و در حال رفتن به مدرسهای در دیرالبالح در مرکز غزه بودند ،زخمی شدند.
بهگزارشسایتشبکهخبریالجزیره،ارتشرژیمصهیونیستیضمنتأییداخبار
حمالت هوایی صبح چهارشنبه این رژیم به نوار غزه ،ادعا کرد ،این حمالت پاسخی
به پرتاب راکتی از نوار غزه به یک خانه در جنوب اســرائیل بوده که البته هیچ کشــته و
زخمیای نداشــته و فقط به خانه خسارت وارد شده است .ارتش رژیم صهیونیستی
با بیان این مطلب که «ما از شهروندان اسرائیلی دفاع میکنیم»« ،تمام مسئولیت»
این حمله راکتی را متوجه جنبش مقاومت اســامی فلســطین (حماس) که کنترل
نوار غزه را در دســت دارد ،دانســت اما حماس اعالم کرد ،هیچ نقشــی در این حمله
راکتی نداشــته اســت .حماس و دیگر گروههای مســلح متحدش با صــدور بیانیهای
مشترک اعالم کردند ،هرگونه «تالش غیرمسئوالنه»ای را که باعث آسیب رسیدن به
اقدامات مصری در جهت یک آتش بس جدید بلندمدت انجام شود ،رد میکنند و
از اینرو در هیچ حمله راکتی دســت نداشــتهاند .در ماههای اخیر نیز هیچ موشکی از
قلمرو فلسطینیها به سمت اراضی اشغالی شلیک نشده و معلوم نیست موشک
ادعایی رژیم صهیونیســتی را چه کسی شلیک کرده است .بنابراین ،بهنظر میرسد،
رژیم صهیونیستی قصد دارد با طرح ادعاهای واهی دور جدیدی از تنشها با غزه را
آغاز کند .بویژه در شرایطی که دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا بهصورت تمام
قد از اقدامهای افراطی و غیرقانونی اسرائیل حمایت میکند و همین حمایتها به
مقامات تل آویو از جمله بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر این رژیم امکان سرکوب بیش
از پیش فلسطینیها را داده است .در ماههای اخیر هم رژیم صهیونیستی به تظاهرات
هفتگی فلســطینیها در نوار غزه کــه هر جمعه تحت عنوان «تظاهرات بازگشــت»
برگزار میشود و از  30مارس آغاز شده ،حمله میکند و تاکنون  205فلسطینی شامل
خبرنگار و امدادرسان در این حمالت شهید و بیش از 18هزار نفر دیگر زخمی شدهاند.

دو خط
خبــــر

■ پولیتیکــو :دونالــد ترامــپ قصــد دارد هــدر ناوئــرت،
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه را جایگزیــن نیکــی هیلــی،
نماینده واشنگتن در سازمان ملل کند.

■ یــورو نیــوز :عبدالجبار قهرمان ،عضو مجلس و نامــزد انتخابات پارلمانی
افغانستان در والیت هلمند در انفجار بمبی کشته شد.
■ رویتــرز :در پــی درخواســت انگلیــس ،فرانســه ،امریکا و شــش عضو دیگر
شــورای امنیت ،رئیس یکی از کمیتههای تحقیقات ســازمان ملل احتماالً در ماه
جاری میالدی شورای امنیت را از گزارش خود درباره میانمار مطلع میسازد.

