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روابط اخیر ترامپ و ملک ســلمان یادآور روابط دوران محمدرضا شاه و آمریکا 
است. شباهت های زیادی میان آنها است. از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

در زمان نیکســون سیاست »دو ستونی« برای حفظ امنیت خلیج فارس در نظر 
گرفته شد که ایران و عربســتان هر کدام یکی ازستونهای آن را تشکیل می دادند. 
البته عربستان سعودی که یک کشور کم جمعیت ونسبت به ایران عقب مانده تر بود، 
نقش عمده ای را به عهده نداشــت و نقش اصلی حفظ امنیت و حراست کشورهای 
کوچــک و منابع نفت به عهده ایران بود، چرا که ارتش مجهز و منظم داشــت. بر 
اساس این دکترین، مسؤلیت حفظ امنیت و دفاع هر منطقه به عهده کشورهای همان 
منطقه بود که در واقع دوست و حافظ منافع آمریکا نیز بودند و آمریکا از نظرنظامی، 
اقتصادی، سیاســی و تسلیحاتی از آن ها پشتیبانی و حمایت می کرد. هدف آمریکا از 
اعالم سیاستهای جدید که در واقع مکمل یکدیگر بودند، از یک سو کاهش هزینه های 
نظامی و تسلیحاتی خود و از سوی دیگر، فروش سالح وتجهیزات بیشتر به کشورهای 
مورد نظر و در نتیجه ســر و ســامان دادن به اوضاع اقتصادی و سیاسی داخلی خود 
بــود که بر اثر جنگ ویتنام دچار بحران ها و اعتراض هایی شــده بود. از این تاریخ 
به بعد، سیاست دو ســتونی و دکترین نیکسون اساس روابط خارجی ایران و آمریکا 
قرار گرفت و ایران که تا این زمان نقش درجه دومی در سیاســت منطقه ای آمریکا 
داشت، به دوست درجه اّول و حافظ منافع آمریکا و ژاندارم خلیج فارس تبدیل شد. در 
ســالهای ۱۳۵۱ هـ. ش و ۱۳۵۲ هـ. ش شاه و نیکسون دوبار در تهران و واشنگتن 
باهمدیگر مالقات کردند. به دنبال هر کدام از این دیدارها، سیل سالحها وتجهیزات 
روانه ایران می شد.اکنون نیز به نظر می رسد ایالت متحده سیاست تک ستونی مالی 
را بر سیاست دوستونی نظامی- مالی در خاورمیانه ترجیح می دهد و متحد مالی مهم 
خاورمیانه ای خود را عربستان می داند. کشوری که توهم خودبرتری و ریاست جهان 
اســالم را در سر می پروراند دســت به دامن خرید سالح های پیشرفته ای از آمریکا 
شــده است که حتی نحوه کاربرد آن را نمی داند. ترامپ از ریاست طلبی عربستان به 
نفع خویش سود می برد چرا که ترامپ یک »بیزینس من« است. با توجه به ظرفیت 
ناچیز عربستان و عقب ماندگی گسترده و همه جانبه عربستان، دور از ذهن است که 
عربستان بتواند نقش ژاندارمی و نظامی را به نیابت از آمریکا در خاورمیانه بازی کند.

گسترش روابط ایران و آمریکا در زمان محمدرضا موجب نارضایتی مردم شد چرا که 
مستشاران آمریکایی حضور پر رنگ تری یافتند. چرا که مردم ایران روحیه ای انقالبی 
و رهبری با صالبت داشتند. لیکن باید اضافه نمود که مردم ایران آگاهی و فرهنگ 
غنی ای داشــتند این نفوذ را سلطه ای ناپسند می دانستند و نسبت به حقوق خود آگاه 
بودند. اما در عربستان مردم از حقوق خود آگاهی ندارند؛ چرا که مسئولین این کشور 
به طور سنتی حکومت می کنند و دموکراسی معنا ندارد. در جامعه  ای که زنان هنوز 
به رسمیت شناخته نشــده اند چگونه می توان انتظارداشت که بتوانند به دولت فشار 
بیاورند تا سیاستش را تغییر دهد! در عربستان رهبری قوی و آگاه به زمانه نیز وجود 

ندارد که روشنگری کند!
هدایای عربســتان به شــخص ترامپ نمادی از نیاز عربستان به الطاف آمریکا 
است. به گفته رسانه ها ملک ســلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان هفت تیری از 
طالی خالــص و کمیابی در جهان را که تصویر خود وی بر روی آن حک شــده، 
و همچنین شمشــیری از طالی خالص به وزن ۲۵ کیلوگــرم که با طالی تزیین 
شــده با الماس و سنگ های قیمتی ساخته شده، تقدیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریــکا کرد. ارزش این شمشــیر به بیش از ۲۰۰ میلیون دالر می رســد.ترامپ در 
جریان ســفرش به ریاض به ۲۵ ســاعت مچی که همگی از الماس و طال ساخته 
شــده اند برای خود و خانواده اش دســت یافت؛ ارزش این ساعت ها به ۲۰۰ میلیون 
دالر می رسد.عربستان همچنین بیش از ۱۵۰ عبا که با سنگ های قیمتی مزین شده 
در اندازه های مختلف تقدیم ترامپ و خانواده اش کرد. تمامی این هدایا با هواپیمای 
ریاست جمهوری آمریکا به واشــنگتن منتقل می شوند.همچنین بزرگترین جاده در 
ریاض به نام دونالد ترامپ" نامگذاری شــد و تندیســی از ترامپ ساخته شده و در 

ابتدای این جاده قرار داده خواهد شد.
این هدایا در ازای مقابله ترامپ با ایران و هم پیمانانش به ترامپ تقدیم می شود. 
ایران برای عربســتان تبدیل کابوسی شده است که عربستان راضی شده است که 
حتی تمام طالی کشورش را در اولین گام برای مقاله با ایران به حراج بگذارد و این 
نشانگر ضعف سیاسی شدید عربستان  و قوت روزافزون ایران است.ترامپ همچنین 
مجسمه کوچک آزادی در آمریکا را که از طال، الماس و یاقوت ساخته شده دریافت 
کرد. عربستان این مجسمه را با هواپیمای خصوصی به کاخ سفید منتقل خواهد کرد.

پادشاه عربستان به ترامپ یک کشتی تفریحی داد که طول آن به ۱۲۵ متر می رسد 
و در واقع بزرگترین کشــتی تفریحی در جهان برای یک شخصیت ویژه محسوب 
می شود. این کشتی شامل ۸۰ اتاق با ۲۰ بخش فرعی مخصوص شاهزادگان است و 
بیشتر بخش های آن از طالی خالص ساخته شده است.پادشاه عربستان تأکید کرده 
که این هدایا به خود ترامپ تقدیم شــود و در موزه های آمریکا قرار نگیرند. این باج 

دادن ها رنگ و بوی، سیاست های ناشایست محمدرضا پهلوی را می دهد.
اگر بپذیریم ترامپ آگاه اســت که عربستان توانایی ژاندارمی و اجرای سیاست 
نظامی از جانب آمریکا را ندارد، بنابراین عربستان تنها گاو شیردهی برای ترامپ است 
و عروسک خیمه  شب بازی ای بیش نیست که فقط نقش ماشین تولید پول را برای 
آمریکا بازی می کند.از ســوی دیگر، اگر ترامپ، عربستان را ژاندارم منطقه حساس 
خاورمیانه می کند باید منتظر شکستی جبران ناپذیر باشد. چرا که هدف مشترک آنها 
ایران است. ایران همچنان قدرتمندترین کشور خاورمیانه می باشد.با این وجود باید 
منتظر افول و ســقوط خاندان سعودی باشیم؟ همان گونه که خاندان پهلوی چنان 

کرد و چنین شد!

تجاوز اسرائیل به ناوگان آزادی در تاریخ ۳۱ مه ۲۰۱۰، نقطه عطفی در نقش ترکیه 
در مســئله فلسطین بود؛ زیرا ترکیه احســاس کرد که می تواند بین جنبش فتح و جنبش  
حماس برای مصالحه فلســطینی ها میانجی گری کند. در تاریخ 7 ژوئن ۲۰۱۰، اردوغان 
نخست وزیر ترکیه تأکید نمود که ترکیه آمادگی دارد نقش فعالی برای دستیابی به سازش 
بین جنبش های فتح و حماس ایفا کند. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بشار 
اسد، رئیس جمهور ســوریه اظهار داشت که رفع اختالفات جنبش فتح و حماس »امری 
واجب« اســت و حماس از نقش وســاطت آنکارا در این زمینه استقبال کرده و اسماعیل 
هنیه، نخست وزیر آن را پذیرفته است. وی توضیح داد که دخالت ترکیه برای پایان  دادن 
به اختالف بین فتح وحماس به این معنا نیســت که می خواهد جایگزین نقش مصر شود 
بلکه باید نقش کشــورهای عربی و اسالمی برای تأمین منافع عالی این کشورها مکمل 
یکدیگر باشد. وی تأکید نمود که پرونده مصالحه فلسطینی ها در مصر است ولی در عین 

حال هرگونه تالش عربی و اسالمی دیگر مورد استقبال می باشد.
منابع ترکیه به روزنامه »الحیات« چاپ لندن گفتند که قاهره با پیشــنهاد غیررسمی 
ترکیه مبنی بر اینکه جلســه ای با حضور عمر موسی دبیر کل اتحادیه عرب، عمر سلیمان 
مدیر دســتگاه اطالعاتی مصر، احمد داود اوغلو وزیر خارجــه ترکیه و نمایندگان جنبش 
حمــاس و فتح در مصر یا ترکیه تشــکیل شــود تــا دو طرف فلســطینی برای امضای 
موافقت نامه سازش با یکدیگر تحت فشار قرار گیرند، مخالفت کرده است. احمد ابوالغیط، 
وزیر خارجه مصر پاســخ داد که نقش ترکیه صرفًا قانع ســاختن حماس به پذیرش سند 
مصالحه مصر خواهد بود و زمینه برای بازگشــت مجدد بــه مذاکرات وجود ندارد. منابع 
فلســطینی در مصاحبه با ســایت »الجزیره نت« گفتند که محمود عباس با طرح ترکیه 

موافق بود ولی پس از مخالفت مصر با آن، عقب نشینی کرد.
ســلیمان عواد، سخنگوی ریاســت جمهوری مصر تصریح نمود که نقش ترکیه در 
موضوع مصالحه فلســطینی ها، مکمل نقش مصر بوده و از نقش مصر حمایت می کند و 
عبداهلل گل، وزیر خارجه ترکیه در مذاکرات خود با حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، در 

تاریخ ۲۱ اوت ۲۰۱۰، بر این امر تأکید کرده است.

 سیاست »دو ستونی« ترامپ 
در عربستان

ترکیه و فلسطین در آینه تاریخ

 اعمال همزمان سیاســتهای کاهش مالیات، افزایش 
سرمایه گذاری و کاهش کسری تجاری، امکان پذیر نیست.

همانطور که رئیس جمهور ترامپ نیز می پذیرد، جریان 
هــای تجاری دارای افت و خیزند : گاهی ما در این جریان 
برنده ایم و گاهی آنها .  این جمله را وی در مصاحبه اش با 

روزنامه اکونومیست در 4 می عنوان می کند. 
کســری تجاری بلند مدت ) میــان آمریکا و مکزیک 
به رقم ۵6 میلیارد دالر در ســال ۲۰۱6 رســید( پذیرفتنی 
نیســت زیرا نشان می دهد تجارت ضعیف عمل می کند و 
نقدینگی به هدر می رود. برای دستیابی به تجارت متوازن 
تر، ترامپ و تیم اقتصادی اش اظهار داشــتند که به دنبال 
اعمال سیاست های کاهش مالیات، تشویق سرمایه گذاری 

بازرگانی ، ایجاد شغل و رشد اقتصادی باال هستند.
متاسفانه این سه اصل جدیِد موفقیت با هم ناسازگارند. 
هنگامیکــه واردات امریکا بیش از فروش این کشــور در 
خارج اســت، خارجیان دالر بیشتری را انباشته و بر دارایی 
های گرانتر ســرمایه گذاری می نماینــد. بدین مفهوم که  
کشــتیهای باربری به بنــادر امریکایی وارد می شــوند تا 
مبلمــان ها، کامپیوترها و اتوموبیل هــا را تخلیه کنند و با  

اوراق قرضه و سهام از این کشور خارج می شوند. 
در طول زمان، بازده بازگشــتی این دارایی ها به شکل 
ســود، سود سهام و افزایش سرمایه خواهد بود. برای مثال، 
مالیات دهندگان امریکایی باید به ژاپنی های دارنده اوراق 

قرضه خزانه داری، سود پرداخت نمایند.
بنابراین تا حدودی کســری های تجاری، نشان دهنده 
ی وام گیــری از خارِج ایاالت متحده هســتند، برخی نیز 
این حقیقت را عنوان می کننــد که آنها می توانند موجب 
فرسایش ثروت های امریکایی ها شوند. اما از نکته مهمی 
در خصوص بدهی ها چشــم پوشی شده است و آن اینکه 

آنها کاهش یابنده اند. 
امریکا از ســال ۱9۸۲ و ســاالنه کسری حساب های 
جاری را مدیریت نموده اســت )کسری هایی که اساسا از 
موازنه تراز تجاری مشــتق شــده اند( در نتیجه خارجیان، 
مالک ِدارایی های امریکایی ها به ارزش ۸.۱ تریلیون دالر 
شــدند که این میزان بیشتر از دارایی های آمریکایی ها در 
آنسوی آبهاســت و تفاوت آنها معادل  4۳  تولید ناخالص 

داخلی امریکا است. 
با این وجود، امریکا درآمد زیادی را از ســرمایه گذاری 
های خارجی خود نســبت به آنچه در خارج از این کشــور 
پرداخت می کند ، به دســت می آورد. در سال ۲۰۱6 این 
رقــم به یک درصد تولیــد ناخالص داخلیاین کشــور بالغ 
 شــد. بخشی از این ســود غیر محتمل، در نتیجه ی امتیاز 
گزافه ای ست که از صادرات دالر؛ مهم ترین ارز ذخیره ای 
جهان  بدست آمده است. بانک ها و دولت های خارجی به 
طور خاص؛ تمایل بسیار زیادی به دارایی های طبقه بندی 
شده بر پایه دالر دارند و در عوض این تمایل، افزایش منابع 

مالی را برای امریکایی ها  مقرون به صرفه تر می کند.
با وجود دو عامل کســری تجاری و استقراض ارزان ، 

تنشی در دل سیاســت های اقتصادی ترامپ مشاهده می 
شــود. اگر آنها بدنبال آنند تا بدون توجه به سرمایه خارجی 
به واردات بپردازند، بنابراین کســری تجاری از بین رفته و 

امریکایی ها باید بیشتر پس انداز کنند. 
آقــای ترامپ تمایــل دارد تا به جــای نگهداری پول 
کشــورش در ســایر نقاط دنیا، بخش خصوصی با کاهش 
مالیات ها اقدام به هزینه و ســرمایه گذاری در داخل کشور 
نموده و کسری مالی را تا حدودی جبران نماید. وی جمله 
معروف کینزین ها را عنــوان می کند که : ما باید محرک 

های اولیه را به کار بگیریم.
این به هیچ وجه به این مفهوم نیســت که ایجاد اولین 
شک ، رشــد اقتصاد را در مقیاسی که وی مد نظر دارد، به 
دنبال خواهد داشت، اما سوابق تاریخی نشان می دهند که 
به احتمال زیاد بر کســری تجــاری اثرگذار خواهد بود. در 
سال ۱9۸۱ سیســتم کاهش مالیاتی رونالد ریگان، موجب 
افزایش کســری دولت فدرال از ۲.۵ درصد در سال ۱9۸۱ 
به 4.9 درصد در ســال ۱9۸6 گردید. حساب جاری تقریبا 
همزمان به کســری متمایل شــد و به دنبال این تجربه، 
مفهوم کسری های دو قلو در استقراض دولتی و نیز بخش 

تجاری مصطلح گردید. 
یک دهه بعد از این اتفاق مشخص شد که عامل سومی 
وجود دارد که باید به آن توجه کرد و آن شرکت ها و بنگاه 
های خانگی هستند . همچنان که اقتصاد به سرعت در دهه 
۱99۰ رشد می کرد، بودجه دولتی رو به تعادل گذاشت، در 
حالیکه هنوز کســری حساب جاری افزایش داشت. در این 
زمان، این بخش خصوصی بود که با ایجاد رشــد ســریع، 
افزایش شــدید رشد در بازار ســهام و پرداخت بدهی ها را 

موجب گردید. 
اســتقراض خالص در ۲۰۰۰ شرکت به حدود ۵ درصد 
تولید ناخالص داخلی رســید و خانوارها به سختی توانستند 

پس انداز کنند. 
 خالص اســتقراض کل توســط  دولت ، شرکت ها و 
مصرف کنندگان، تعیین کننده حســاب جاری اقتصاد آقای 
ترامپ خواهد بود . اگر دولت کسری بودجه را افزایش دهد 
و یا موجبات سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم آورد 
،) مانند ۱ تریلیون دالری که صرف زیرساخت ها گردید و 
امید می رود منجر به آزاد ســازی سرمایه ها گردد( کسری 

تجاری قطعا افزایش خواهد یافت.
اینکه وام دهنده و وام گیرنده چه کســی ست، اهمیتی 
برای رشــد بلند مدت اقتصادی ندارد. نکته بسیار مهم آن 
اســت که بر منابع مالی ســرمایه گذاری بهره ورانه انجام 
پذیرد. در نهایت، دولت خواهان آنست تا طرف عرضه را در 

اقتصــاد به طور پنهانی افزایش داده و بنابراین افزایش نرخ 
رشد بهره وری ای را موجب شود که از اواسط دهه ۲۰۰۰ 
کند بوده است. این انگیزه و هدفی ست که کارگزار مقررات 

زدایی آقای ترامپ، آن را پیگیری می کند.
رشد ۳ درصدی اقتصادی که توسط استیو مانشن؛ وزیر 
خزانه داری هدف گذاری گردید، تحت هر شــرایطی بلند 
پروازانه اســت. خصوصا به این دلیل که این هدف گذاری 
می بایستی با ســن  افراد جامعه و نرخ رشد اندک نیروی 
کار هماهنگ باشد. بین سال های ۲۰۱4 تا ۲۰۲4 جمعیت 
جوان رشــدی حدود 9 در صد خواهد داشت اما درصد افراد 
باالی 6۵ سال به حدود ۳۸ درصد جمعیت بالغ خواهد شد. 
اتاق فکر کمیسیون بودجه فدرال عنوان نمود که با این 
ترکیب جمعیتی مسن ، برای دستیابی به رشد ۲.۳ درصدی 

در بهره وری کل عوامل، به رشد  اقتصادی ۳ درصدی نیاز 
است. چنین رشد بهره وری سریعی تا به حال در هیج دوره 
ده ساله ای از سال ۱949 تا به اکنون به دست نیامده است. 
) نمودار ۲ را مالحظه کنیــد(  افزایش قابل مالحظه بهره 
وری در این مقیاس احتماال به دو دلیل  به گسترش کسری 

تجاری ، حداقل در کوتاه مدت خواهد انجامید:

اول آنکه این سیاست امریکا را کامال خارج از محدوده 
قــرار خواهد داد، زیرا کاهش هــا در بهره وری، موضوعی 
جهانــی اســت. به گزارش ســازمان همکاری و توســعه 
اقتصادی ، از ســال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ افزایش بهره وری در 
یک ساعت کار در میان گروهی از کشورهای اغلب ثروتمند 
به طور متوسط ۰.9 درصد رشد داشته در حالیکه این رقم در 

آمریکا ۱ درصد است. 
اگر ســرمایه و نیروی کار امریکایــی به طور ناگهانی 
بســیار بیشتر از ســایر نقاط دنیا بهره ور باشــد ، سرمایه 
گــذاران خارجی به دارایی های این کشــور بیش از پیش 
طمــع خواهند کرد. خرید آنهــا از امریکا به افزایش ارزش 
دالر خواهــد انجامیــد و واردات را تشــویق و صادرات را 
کاهــش خواهد داد. اگر  افزایش بهره وری در بخش هایی 
مانند   خدمات بازرگانی و یا تولید انرژی متمرکز شود که از 
مقررات زدایی نفع می برند، ،ارزش دالر به طرز نامتناسبی 

به کارگران بخش تولید آسیب خواهد زد. 
دومین دلیل آنکه افزایش بهره وری ممکن است منجر 
به گستردگی کسری تجاری شود، مصرف کنندگانی هستند 
که رشــد مناسبی را در دستمزدهای اشان انتظار دارند، این 
گروه به احتمــال زیاد برای مدتی پس انداز خود را کاهش 
داده و متعاقب آن از جیب پرپول خود حتی قبل از دریافت 
دستمزد روزانه، خرج خواهند کرد. چنین کاهشی در میزان 
پس انداز و مرتبط با افزایش بهره وری، در کسری حساب 

جارِی اواخر دهه ۱99۰ اتفاق افتاد. 
امکان فرار از سیاســت های ســه گانــه ترامپ وجود 
دارد. برآورد شــده است که شــرکت های امریکایی حدود 
۲.۵ تریلیون دالر پول را در خارج از این کشــور نگه داری 
می کنند ، پــول هایی که رئیس جمهور می خواهد آنها را 
به خانه برگردانده و در کشــورش سرمایه گذاری کند. یک 
نظرسنجی در سال ۲۰۱۱ نشــان داد که ۵4 درصد از این 
پول ها به صورت ارزهای خارجی نگه داری می شــوند و 
بازگردانــدن آنها به امریکا احتمــاال موجب افزایش ارزش 
دالر شــده و کســری تجاری را در شرایط بدتری قرار می 
دهد. اگر رئیس جمهور ابتدا انگیزه های بسترســاز ذخیره 
ســود در آنســوی آبها را از بین ببرد، ممکن است اوضاع 
کســری بهبود یابد. شــرکت ها دیگر تالش نمی کنند تا 
تولید در خارج از این کشــور با اهمال کاری با مشــکالتی 
مانند حق مالکیت معنوی مواجه شود. با مالیات های پائین 
تر در امریکا ، تاجران ممکن اســت کــه تولید را به خانه 
بازگرداننــد و تراز تجاری را تعادل بخشــند. اقتصاد دانان 
مســتقر در بانک امریکایی مریل لینچ محاسبه نمودند که 
این امر می تواند کســری تجاری را بهبود بخشیده و حتی 
آن را به نصف برساند و چنین بهبودی می تواند یک نقطه 

قوت مهم به حساب آید
اقتصاد جهان محرک های بیشماری دارد که بسیاری 
از آنها می توانند با یکدیگر هم دســت شــده و سیاســت 

اقتصادی ترامپ را به شکست یا موفقیت برسانند.
 اما عقل اقتصادی و تجربیات گذشــته نشان می دهند 
که افزایش قابل مالحظه در کســری هــای دولتی و نیز 
ســرمایه گذاری ،کسری های تجاری را افزایش می دهند. 
واقعیتی که دیر یا زود آقای ترامپ باید با آن مواجه شود. 

تناقض سه گانه در سیاست های اقتصادی ترامپ

دفاع عربستان از سرکوب 
مردم بحرین

یک منبع در وزارت خارجه عربســتان گفت: امنیت و ثبات بحرین بخشــی جدایی ناپذیر از امنیت و ثبات عربســتان و دیگر کشــورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است.
به نوشــته خبرگزاری رســمی عربســتان)واس(، این منبع بر حمایت عربســتان از تدابیر کشور بحرین در راســتای حفظ امنیت و ثبات کشور و سالمت شــهروندان و دیگر افراد 
مقیــم ایــن کشــور بویژه تدابیر اخیر دســتگاه هــای امنیتی بحرین در منطقــه الدراز تاکید کــرد.وزارت خارجه عربســتان هدف از این عملیــات را حفظ نظم و امنیــت و مقابله با 
تمــام اقدامــات تروریســتی برای برهــم زدن امنیت دانســت.بیانیه مزبورپس از آن صادر شــد که وزارت کشــور بحرین اعالم کــرد: در عملیات امنیتی نیروهای پلیس کشــور در 
منطقه الدراز هنگام یورش به خانه شــیخ عیســی قاســم مرجع دینی شــیعیان بحرین، ۵ تن کشــته و ۸ نفر دیگر زخمی شــدند.وزارت کشــور بحرین تاکید کرد که نیروهای پلیس 
۲۸6 نفر از افراد تحت تعقیب و افراد محکوم به اقدامات تروریســتی را بازداشــت کردند که شــمار زیادی از این بازداشــت شــدگان در خانه شــیخ عیسی قاســم پنهان شده بودند.

خبرهــا حاکی از این اســت که داعش دســت کم 
چهارصد تروریست را برای حمله به اروپا تعلیم داده است. 
این حمالت شبیه حمالت پاریس و بروکسل خواهد 
بود و هدف از آن وارد کردن بیشــترین آســیب و ایجاد 

بیشترین هرج و مرج در قاره اروپاست.
این تروریست ها در سوریه ، عراق، لیبی و جمهوری 
های شوروی سابق آموزش می بینند و بعد از تکمیل دوره 
آموزشــی نیمه خودمختار عمل می کنند و بعد از نفوذ به 

اروپا حمالت خود را طراحی خواهند کرد. 
بسیاری از این تروریست ها از میان پنج هزار اروپایی 
انتخاب شــده اند که برای پیوستن به صفوف جهادی ها  

به سوریه سفر کرده اند.
یــک مقام امنیتی می گوید این بار خطر خیلی جدی 
تر است زیرا در گذشــته ، داعش تروریست های خود را 
فقط چند هفته آموزش می داد اما حاال دوره های آموزشی 

طوالنی تر شــده و واحد های ویژه تاســیس شده است. 
به نظر می رســد هدف کشتن بیشــتر نیست بلکه حمله 
بیشتر است به طوری که دشمن مجبور شود پول و نیروی 

انسانی بیشتر هزینه کند. 
این بار داعش بروکسل را هدف گرفته است. انفجار 
در محل برگزاری یک کنسرت در شهر منچستر دست کم 

۲۲ کشته و ۵9 مجروح بر جای گذاشت.
پلیــس بریتانیا ضمــن اعالم هویــت عامل حمله 
منچســتر اعالم کرد که او جوانی بیست و دو ساله به نام 

سلمان عبیدی است.
 بــه گزارش پلییــس والدین این فــرد در دهه نود 

میالدی از لیبی به بریتانیا پناهنده شده بودند.
همزمان برخی گزارش ها حاکی از آنســت که فرد 
بمبگذار »احتمااًل« دوره ای در مرکز اســالمی منچستر 
حضور داشته اســت.این حادثه که به گفته پلیس بریتانیا 

بمبگذاری انتحاری بوده، ســاعت ۱۰:۳۵ دقیقه دوشنبه 
شــب به وقت محلــی روی داد؛ دقایقی پــس از پایان 
کنسرت آریانا گرانده، خواننده آمریکایی محبوب نوجوانان. 
بیشتر قربانیان این انفجار هم نوجوانانی هستند که در این 

سالن ۲۱ هزار نفری حضور داشتند. 
گزارش های پلیس هم حاکی از آن است که در میان 

قربانیان این حادثه تعدادی کودک دیده شده است.

داعش اروپا را نشانه گرفته است

نفیسهالهدادی-روزنامهنگار

ارتباطات اقتصادی روسیه و 
ترکیه ارتقا می یابد

روزنامه Washington Post با اشاره به اسنادی 
که در اختیار خود دارد می نویسد که مقامات پنتاگون بودجه 
خرید ســوخت را زیاد تر از حد امکان در نظر گرفته مازادش 
را برای آماده ســازی نیروهای اپوزیســیون سوریه و انجام 

عملیات در افغانستان خرج می کردند.
طبق داده های نشــریه، در ســال ۲۰۱۵، از آن بودجۀ 
آگاهانۀ کاذب افزون ۸۰ میلیون دالر برای آموزش نیروهای 
مخالف در ســوریه و ۱.4 میلیارد دالر به عنوان هزینه های 

غیر منتظره در افغانستان مصرف شده است.
4۵۰ میلیــون دالر دیگر برای حمایــت از برنامه ای 
که به کارکنان بهداشــتی اجازه می داد داروها را به پرسنل 
تجویز کند، مصرف شــد. این ابتکار غالبا در رابطه با اتهام 

ســوء مدیریت مالی ذکر می شود.بر اساس گزارش روزنامه، 
وزارت دفــاع آمریکا، بزرگترین مصرف کننده ســوخت در 
جهان می باشد. ساالنه وزارت دفاع ایاالت متحده در حدود 
۱۰۰ میلیون بشــکه سوخت برای نیازهای نیروهای زمینی، 
هوایــی و دریایی می خرد.پنتاگون اعتــراف نمود که طی 
سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱6 این سازمان در موقع خرید سوخت، 
۵.6 میلیارد دالر دریافت کرده است. مقامات ادعا می نمایند 
که انتظار نمی داشــتند وجه اضافی را به دست بیاورند چون 
هنگام محاسبه فقط کاهش قیمت سوخت را مد نظر نگرفته 
بودند.در ماه مارس دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 6۳9 
میلیارد دالر برای نیازهای وزارت دفاع در سال مالی ۲۰۱۸ 
که ۵۲ میلیارد دالر بیشتر از سال ۲۰۱7 می باشد، درخواست 

نموده است.
پاِول ســویاتِنکوف، دانشمند علوم سیاسی معتقد است 

که اطالعات Washington Post کامال نزدیک به 
حقیقت اســت. با این حال، به گفته تحلیلگر مزبور، احتمال 
نمی رود که دولت باراک اباما، رئیس جمهور سابق آمریکا در 
جریان اتفاقی افتاده شده بی اطالع باشد. کارشناس مزبور در 

مصاحبه با رادیو Sputnik در این مورد می گوید: 
فکر می کنم که Washington Post راســت 
می نویسد چون طی چند سال اخیر، حداقل در دوره ریاست 
جمهوری باراک ابامــا ، به نظر می رفت که ایاالت متحده 
حامی اپوزیسیون سوری بوده. رازی نیست که چنین حمایتی 
وجود داشــت و احتماال وزارت دفاع ایاالت متحده اعتبارات 
را از بودجــه خــود در جهت حمایت مالــی از این گروه ها 
اختصاص داده بود. به نظر من کاخ ســفید نه فقط در مورد 
این مخارج خبردار بود بلکه حواله آن به دستور دولت باراک 

اباما انجام می شد.

آرکادی دورکویچ و ِمحِمت شیمشک، دو مقام روسیه و ترکیه، 
بیانیه مشــترک مبنی بر برطرف کردن محدودیت های تجاری را 
امضاء نمودند.در مراسم فوق الذکر دمیتری ِمدویِدف، نخست وزیر 
فدراسیون روسیه و بینعلی ایلدریم، همتای ترکی حضور به عمل 

آوردند.
تحریم مسکو نســبت به بعضی محصوالت ترکیه در قبال 
حمله ناجوانمردانه و ســرنگونی جنگنده سو-۲4 روسیه بین مرز 
ترکیه و ســوریه در ماه ژانویــه ۲۰۱6 صورت گرفته بود. به مرور 
زمان بخشــی از این محدودیت ها لغو شدند. در اوایل ماه مه، بعد 
از دیدار و مذاکرات والدیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، همتای 
ترکیه وی، رئیس جمهور روسیه از توافق مجموعه ای در راستای 

برطرف کردن تدابیر محدود در تجارت متقابل اعالم نمود.
روز دوشنبه ۲۲ ماه مه دمیتری ِمدویدف، نخست وزیر روسیه 
در جلسه سران ســازمان همکاری اقتصادی منطقه دریای سیاه 
شرکت جسته و در حاشــیه آن مذاکراتی را با همتای خود انجام 
داده است. طبق گزارش قبلی ســرویس مطبوعاتی حکومت، در 
قالب سفر نخست وزیر به اســتانبول، مذاکراتی با رئیس جمهور 

ترکیه هم در نظر گرفته شده است.
آنُتن شابانوف، کارشــناس مستقل اقتصادی معتقد است که 
برطرف کردن محدودیت ها، گام مثبت برای اقتصاد هر دو کشور 
است. کارشــناس مزبور در مصاحبه با رادیو Sputnik در این 
مورد می گوید البته توافق انجام شــده بــه افزایش گردش مالی 
کاال منجر شده اثرات مثبت بر مازاد تجاری روسیه خواهد داشت.

آن چنــان که معلوم اســت، هر نوع اقــدام تحریمی و ضد 
تحریمی، هیچ نوع ربطی بــه روش و طرز کار بازار آزاد ندارند. با 
حذف شدن تحریم ها، خود بازار مولد ثبات می شود و قاعدتا حجم 

مبادله را افزایش می دهد.
 نتایج این گام، ،افزایش شاخص ارتباطات اقتصادی و تجاری، 
منفعت شرکت ها و در مجموع به رشد اقتصاد هر دو کشور منجر 

می شود.
به نظر مفســر مزبور، شرکت های روســی که دوره تحریم 
کاالهای ترکی به غنیمت شمرده و از آن معقوالنه استفاده نمودند 
امروز هم بدون مشکالت خواهند توانست با تولید کنندگان ترکی 
رقابت نمایند. مصاحب رادیو Sputnik در ادامه تفسیر خود می 
گوید:صدا شــرکت های روسی که از نظر کیفی رشد پیدا کردند و 
به منظور مکمل کردن تولید و ارتقای کیفیت کاال سرمایه گذاری 
می کردند، چنین شــرکت ها با کاالهای ترکی که داخل بازار ما 

می شوند موفقانه رقابت خواهند کرد.

نتانیاهو: ایرن، خطری 
مشترک برای اعراب و 

اسرائیل

واشنگتن پست: 

بنیامین نتانیاهو در ســخنرانی خود در 
موزه اسرائیل گفت: آقای ترامپ معتقدم که 
با همکاری شما، می توانیم صلح ماندگار بین 
اسرائیل، همسایگان عرب آن و فلسطینیان 
را به علت خطر مشــترک که جهان عرب و 
اســرائیل از سوی ایران با آن روبرو هستند و 
همچنین به خاطر رهبری شما در این فرآیند، 

پیش ببریم.
وی افــزود: نهایتاً اینکه تردید ندارم که 
در گوشــه و کنار دنیــا، آزادی بر ترس غلبه 

خواهد کــرد و نور، تاریکــی را محو خواهد 
کرد؛ چون این داستان آمریکا است، کشوری 
که نیروهای اســتبداد را شکست داده است، 
چراغ و امید همه بشریت است و این، داستان 
اسرائیل است؛ دولتی که بر فجایع غیر قابل 
تصور و موانع غیرممکــن غلبه کرده و امیِد 
یهودیان است. آقای رئیس جمهور از بازدید 
تاریخی شما و رفتارهای )نمادین( فوق العاده 
تأثیر گذار شما در دوره فشرده ۳6 ساعته در 

اسرائیل سپاسگزارم.

فــر، شــریعتی زهــرا : ترجمــه
کارشناسارشداقتصادومدیریت

هزینه های کاذب پنتاگون در سوریه

خبرگــزاری رویترز به نقل از علی شــیره، 
شهردار شــهر »هابو« در »پوتلند«، منطقه ای 
شبه-مســتقل در شمال سومالی می نویسد که 
دزدان دریایی از این شناور ماهیگیری ایرانی به 
منظور ربودن کشتی های بزرگتر بهره خواهند 
جست.آقای شیره به رویترز گفته است که شناور 
ایرانی حق ماهیگیری در آبهای پوتلند را نداشته 
است. این منطقه از سومالی همانند دیگر مناطق 
و کشورها در شاخ آفریقا دچار خشکسالی است.

دزدان دریایی ســومالی در اوج فعالیت خود در 
سال ۲۰۱۱ میالدی در آبهای این کشور دست 
به ۲۳7 حمله علیه کشــتی هــا زدند و صدها 
خدمه کشــتی ها را گروگان گرفتند.یک گروه 
خدماتی موسوم به »اوشینز بیاند پایرسی« )فراتر 
از دزدی دریایی اقیانوس( ضرر و زیانی جهانی 
را که دزدان دریایی سال گذشته متوجه صنعت 
کشتیرانی و ماهیگیری و دیگر بخش ها کردند 

حدود 7 میلیارد دالر برآورد می کند.

دزدان دریای 
سومالی شناور ماهیگیری 

ایران را ربودند

           روزنامه  اکونومیست، واشنگتن دی سی


