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فرارمالیاتیوترامپیکهتنهانیست!
چند هفته گذشته افشاگری مهمی سراسر
ایــاالت متحده را فراگرفت .دونــالــد ترامپ،
چهل و پنجمین رئیسجمهور تاریخ آمریکا،
در سال  2016میالدی یعنی نخستین سال
ریاست جمهور یاش تنها و تنها  750دالر
مالیات پرداخت کــرده اســت! ایــن پرونده که
نیویور کتایمز به آن دستیافته بود به شکل
تعجب آوری نشان مـیداد که ترامپ طی 10
تا  15سال تقریب ًا مالیات چندانی نپرداخته
است ،موضوعی که طی چند هفته گذشته
جنجالها و واکنشهای فراوانی را در جامعه
آمریکا به دنبال داشته و ترامپ را بسیار در
موضع ضعف فروبرده است .جالب این جاست
کــه بــه طــور متوسط یــک پرستار آمریکایی،
ســاالنــه  11هـــزار و  526دالر ،یــک معلم
8399دالر ،یــک آتشنشان  6121دالر و
یک کارگر ساختمانی  3807دالر مالیات بر
درآمد پرداخت میکنند رقمهایی که نزدیک
به یکپنجم درآمــد ساالنه تمام ایــن مشاغل
است و با زندگیهای پر هزینهای که این طبقات
متوسط و ضعیف در آمریکا سپری میکنند،
پرداخت آن بسیار دردآور و دشوار است .حال
در چنین وضعیتی ،این ســواالت پیش میآید
که چرا باید یک معلم آمریکایی در یک سال 20
درصد یا یکپنجم درآمد خود را بهعنوان مالیات
پرداخت کند امــا رئیسجمهور همان کشور
به شکل تأسف آوری تنها  750دالر مالیات
بپردازد؟! چرا باید  139سفر تفریحی ترامپ
در مدت ریاستجمهوریاش که  141میلیون
دالر هزینه داشته ،از جیب شهروندان آمریکایی
خرج شود؟! ترامپ که به ویروس کرونا مبتال
شد از مراقبتهای رایگان و داروهای مجانی در
بیمارستان بهرهبرد ،چرا باید هزینههای آن را
شهروندان آمریکایی بپردازند و ترامپ بازهم به
فرارهای مالیاتی خود ادامه دهد؟!
این موارد که حقایق این روزهای آمریکاست،
هــمــان گــونــه کــه اشـــاره شــد بهخوبی شکاف
دردناک میان ثروتمندان و طبقه ضعیف جامعه
را نمایان کرده و فرارهای مالیاتی آنان را زیر
ذرهبین برده است .فرار مالیاتی که البته دونالد
ترامپ در آن تنها نیست و به نوعی میتوان
گفت که یکی از عادت های مهم طبقه ثروتمند
آمریکایی ،نپرداختن مالیات است! مسئلهای
که به خوبی لئونا هلمسلی ،مولتی میلیاردر
و سرمایهدار مشهور آمریکایی سالها پیش به
آن اشــاره کــرده بــود .او گفته بــود« :تنها مردم
کوچک و ضعیف مالیات میپردازند ».واقعیتی
که آمارها نیز بیانگر آن است و نشان میدهد
که  70درصد مالیات پرداخت نشده در ایاالت
متحده ،مــربــوط بــه یــک درصــد ثروتمند این
کشور اســت .گــروه مرفه و بسیار پولداری که
بنا بر گــزارش هــا ،فقط در سه ســال گذشته
از پــرداخــت  800میلیارد دالر طفره رفته
اســت .سناتور برنی سندرز معتقد اســت که
میتوان با این رقم کالن ،شهریه دانشگاهها در
آمریکا را رایگان و دسترسی همه مردم آمریکا
به آب آشامیدنی را تضمین کرد و به بحران
بی خانما نها در این کشور پایان داد .عالوه
بر ایــن ،شرکتهای مشهوری چون آمــازون،
نت فیلیکس و استارباکس نیز در این میان از
غائله جا نمانده و طی این سالها و بهخصوص
پس از سیاستهای مالیاتی دولــت ترامپ،
هیچ مالیاتی پرداخت نکردهاند .شرکتهایی
که اف ــرادی چــون جف بــزوس مدیریت آن ها
را برعهده دارد و در این روزهــای کرونایی که
مردم غرق در مشکالت اقتصادی هستند ،آن
ها روزبهروز به ثروت و دارایی خود میافزایند.
در پایان؛ طبق آخرین افکارسنجیها ،بیش از
 60درصد مردم آمریکا موافق افزایش مالیات
ثروتمندان هستند .آماری که به خوبی نشان
دهنده حمایت افکارعمومی از حذف شکاف
تأسفآور میان ثروتمندان و ضعفا در پرداخت
مالیات اســت .شکافی که ایــن روزهــا با افشا
شدن پروندههایی چون پرونده مالیاتی دونالد
ترامپ ،فرارهای مالیاتی را به شکل مضاعفی
زیر ذرهبین برده است .آری ،ترامپ تنها نیست!

میکروفنهایترامپوبایدندرمناظرهدومبهنوبتقطعمیشوند

خلعسالحپرزیدنت

خادم«-خفهشومرد»؛اینپربازخوردترین
کلمه ای بود که جو بایدن ،نامزد دموکرات
ها در انتخابات ریاست جمهوری خطاب
به دونالد ترامپ ،رقیب انتخاباتیاش در
نخستین مناظره تلویزیونی گفت .حاال
در دومین مناظره تلویزیونی این خواسته
قلبی بایدن برآورده و رقیب پر حاشیهاش
خلعسالحشدهاست.کمیسیونمناظرات
انتخاباتیدرایاالتمتحدهتصمیمدارددر
دومینمصافرودرروینامزدهایریاست
جمهوری این کشور ،بــرای جلوگیری از
نهریکراهنگام
آشفتگیصوتی،میکروف 
سخنانطرفمقابلقطعکند.اینتصمیم
پسازمشاهدهمواردانتقادآمیزبینظمی
ی در مناظره نخست میان دونالد
و آشفتگ 
ترامپوجوبایدن،دونامزدجمهوریخواه
و دموکرات انتخابات ریاست جمهوری
مــاه نوامبر گرفته شــده اســت .به موجب
مقررات،هرکدامازدونامزددودقیقهبرای
پاسخ به سوال مطرح شده توسط مجری
مناظره فرصت خواهند داشت و در طول
این مدت میکروفن نامزدی که نوبت به
پاسخش نیست قطع خواهد بود .بر این
اساس هنگامی که دو نامزد از فرصتهای

دو دقیقهای خود برای پاسخ به سواالت
استفادهکردند،امکانیکبحثآزادمیان
دو طرف فراهم میشود که در این صورت
میکروفنهای دو نامزد باز خواهد بود.
دونالد ترامپ اعالم کرده در این مناظره
شرکت میکند اما شرایط جدید را «خیلی
ناعادالنه»خواند.بیلاستپین،مدیرکارزار
انتخاباتی ترامپ هم کمیسیون نظارت
بر مناظرات را مغرض خوانده و به شدت
به مقررات جدید اعتراض کــرده است.
وی با انتشار بیانیهای تصریح کــرد« :به
رغم هر تغییری که در آخرین دقایق توسط
یک کمیسیون مغرض ایجاد شود ،رئیس
جمهور ترامپ مشتاق مناظره با جو بایدن
است ».به گزارش پایگاه خبری آکسیوس،
دونالد ترامپ در جریان اولین مناظره
خود در ماه سپتامبر ۷۱ ،بار حرف رقیب
دموکرات خود را قطع کرد؛ حال آن که جو
بایدنتنها ۲۲باراینکاررادربینسخنان
نامزد جمهوریخواه انجام داد .مناظره
برنامهریزی شــده میان دونالد ترامپ و
جو بایدن  ۲۲اکتبر (یــک آبــان) آخرین
مصاف رو در روی دو نامزد جمهوریخواه
و دموکرات پیش از انتخابات سوم نوامبر

خواهدبود.اینمناظرهازشبکهانبیسی
پخش میشود و کریستن ِو ِ
لکر مجری آن
هفته پیش موضوعهای آن را اعالم کرد؛
خانوادههای آمریکایی ،مسئله نــژاد در
آمریکا ،گرم شدن کره زمین ،امنیت ملی
و رهبری .ستاد بایدن گفته است ،مسئله
عملکرد ترامپ در همهگیری کرونا در بین
موضوعها نیست و این همان چیزی است
که رئیسجمهور آمریکا سعی میکند
از آن پرهیز کند .این در حالی است که
دونــالــد ترامپ روز دوشنبه با انتقاد از
کارشناس برجسته بهداشت و سالمت
ایــاالت متحده ،چیرگی تــرس بر کــارزار
انتخاباتیاشراانکارکرد.رئیسجمهوری
آمریکاباانتقادازآنتونیفائوچی،متخصص
بیماریهای عفونی دولت آمریکا ،گفت:
فائوچی و دیــگــر کــارشــنــاســان ،هنگام
مشاوره دربــاره نحوه مقابله با همهگیری
ویروس کرونا «اشتباه کردهاند ...فائوچی
فاجعه اســت و آمریکاییها از شنیدن
سخنان و اشتباهات او خسته شدهاند».
رئیسجمهوری آمــریــکــا بعد گفت که
این اظهارات از روی ترس نیست و فقط
از روی عصبانیت اســت .اظــهــارات وی
علیه فائوچی در حالی است که آنتونی
فائوچی ،کارشناس ارشــد بیماریهای
عفونیویکیازویروسشناساننامآشنای
آمریکاست .کسی اســت کــه بــه عنوان
مشاور ارشــد در ارتباط با مقابله با کرونا
در کارگروه کاخ سفید فعالیت میکند.
او تا کنون به عنوان مشاور با شش رئیس
جمهوری آمریکا همکاری داشته است.
به گزارش سیانان ،ترامپ در بخشی از
سخنانشگفتهاست«:مناگربهحرفهای
او[فائوچی]گوشمیکردم،االنما۵۰۰
هزار قربانی کرونایی داشتیم ».کارنامه
ترامپدرمقابلهباکرونا،درآستانهانتخابات
با انتقادات گسترده روب ـهرو است .شمار
مبتالیانبهکرونادرآمریکابههشتمیلیون
و 460هزار نفر و شمار قربانیان به بیش از
 225هزارنفررسیدهاست.

عراق درالتهاب

عراق ،شکاف و اختالف ایجاد کنند و
آن ها را رو در روی یکدیگر قرار دهند
و بــه هــم بدبین و بــی اعتماد کنند.
شماری از مسئوالن و تحلیل گران
عراقی معتقدند که سناریویی از پیش
طراحی شده برای خدشه وارد کردن
به وجهه مثبت و بارز سازمان الحشد
الشعبی در افکار عمومی عراق وجود
دارد .چنین خط مشی و رویکردی در
روزهای اخیر در رسانه های آمریکایی
و سعودی نظیر شبکه های تلویزیونی
«الحره» و «العربیه» و روزنامه «الشرق
االوسط» و شبکه های مجازی و رسانه
های هم سوی آن ها در داخل عراق
نیز قابل مشاهده است که مستقیم
یا غیرمستقیم به دنبال فتنه انگیزی
و برهم زدن صلح و ثبات اجتماعی
عراقهستند.کاظمالحاجکارشناس
امنیتی عــراق ،دربــاره وجــود نشانه
های احیای دوبــاره داعش در عراق
هــشــدار مــی ده ــد و مــی گــویــد که
تروریست ه ِای برخوردار از پشتیبانی
مــالــی خــارجــی بــا انــجــام حمالت
تروریستی در تــاش بــرای فشار بر
نیروهای مسلح عراق و تغییر دادن
موضع این کشور در اخراج نیروهای
آمریکایی از خاک عراق هستند.

در ادامه درگیریها بین باکو و ایروان ،جمهوری
آذربــایــجــان از نــابــودی چــهــار ســامــانــه پدافند
هــوایــی «اس »۳۰۰-ارمنستان و آزادســـازی
شهر «زنگیالن» در قرهباغ کوهستانی خبر داد.
خبرگزاری اسپوتنیک که از ابتدای شعلهور شدن
درگیریهایمیانجمهوریآذربایجانوارمنستان
بر سر منطقه قرهباغ کوهستانی صفحه ویژه اخبار
لحظه به لحظه را راه انــدازی کرده است ،خبری
تازه به نقل از عالیترین مقام جمهوری آذربایجان
درباره این درگی ریها منتشر کرد .رئیسجمهور
آذربایجانبهطوررسمی«آزادسازی»شهرزنگیالن
وبیشاز 20روستادرمنطقهقرهباغکوهستانیرا
اعالمکرد.تشدیددرگیریهابینباکووایرواندر
شرایطی انجام شده است که دو طرف روی کاغذ
تا کنون با میانجی گری مسکو دربــاره آتشبس
توافق کردهاند و هر کدام ،دیگری را مقصر نقض

بایدنمیشودیاترامپ؟
سیدهادی سیدعسکری 14-روزبهروزبرگزاریرسمیانتخابات
ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده اما تا همین االن نزدیک به 28
میلیون آمریکایی در انتخابات شرکت کرده و رأی داده اند .خب االن
وضعیت رقابت چگونه است؟  -1در میانگین نتایج نظرسنجی های
کشوری،بایدنبااختالف 8درصدپیشاست.اینآمارچنداناهمیتی
نــدارد اگر بخواهیم دیتای نظرسنجی ها را با نیم نگاهی به شرایط
انتخاباتسال2016وبانگاهمحافظهکارانهبهنفعترامپارزیابیکنیم
ونتیجهنظرسنجیهاییراکهترامپدرآنباهراختالفیپیشاستو
نظرسنجیهاییکهبایدنبااختالفکمتراز3درصدپیشاست،بهنفع
ترامپمحاسبهکنیم-2.دررأیشماریالکترالایالتی(هرکس270
رای بیاورد پیروز است) که بر اساس وضعیت نظرسنجی های ایالتی
محاسبهمیشود؛بایدنهماکنون212رأی(17ایالت)تقریب ًامطمئن
داردوترامپ 187رأی( 22ایالت)تقریب ًامطمئندارد.میماند139
رأیدر 11ایالتکهرقابتشاننزدیکوفاصلهدورقیبدرنظرسنجی
ها اندک است .در نتیجه بایدن برای پیروزی هم اکنون به حداقل
 58رأی دیگر نیاز دارد و ترامپ به 87رأی دیگر تا پیروز انتخاب شود.
االن وضعیت رقابت برای این  139رأی چگونه است؟ بایدن در شش
ایالت رقابتی نوادا ،مینسوتا ،ویسکانسین ،پنسیلوانیا ،نیوهمپشایر و
میشیگان(بامجموع 67رأیالکترال) بافاصلهبیشاز 6درصدیدر
میانگین نظرسنجی ها از ترامپ پیش است .در بقیه ایالت ها؛ آریزونا،
فلوریدا ،جورجیا و کارولینای شمالی ( 72رأی) فاصله ترامپ و بایدن
کمتر از  3درصد شده و البته در روزهای اخیر روندی کاهشی به نفع
ترامپداشتهاست.درنتیجهبارویکردمحافظهکارانهعم ً
السهمترامپ
حسابخواهندشدواینگونهمجموعآرایالکترالترامپبه 259رأی
خواهدرسید.بااینشرایطچهمیشود؟بستگیبهروزهایآیندهدارد.
االن دو سناریو وجود دارد  -1:اگر بایدن بتواند در این دو هفته باقی
مانده همین فاصله بیش از  6درصدی خود را در شش ایالت رقابتی
حفظکند،باپیروزیدرهمینششایالتبا 279رأی،پیروزانتخابات
است -2 .اگر ترامپ با حفظ وضع موجود خود ،بتواند فقط در یکی از
ایالت های شش گانه (با بیش از 10رأی الکترال) نظیر ایالت کلیدی
پنسیلوانیا ورق را برگرداند ،آرای الکترال خود را به بیش از 270رأی
خواهد رساند و پیروز انتخابات خواهد شد .این آخرین وضعیت رقابت
انتخابات آمریکا بود ،همین قدر نزدیک و رقابتی و سیال! همه چیز به
روزهای آینده و رقابت نزدیک در همین چند ایالت بستگی دارد .االن
بایدن پیش است اما این وضعیت بسیار شکننده بوده و کامال محتمل
استکهدرروزهایآیندهورقبهنفعترامپبرگردد.

تغییراتدرهیئتکبارالعلماء(علمایبزرگ)ومجلسشورایعربستانسعودی

زیرپوست فرامین پادشاه

چهکسانیبهدنبالفتنهانگیزیجدیدوشکافبیننیروهایمسلحعراقهستند؟

نــیــروهــای ارتــش و ســازمــان الحشد
الشعبی عراق به ویژه در روزهای اخیر
عملیاتی نظامی را در جنوب موصل
در استان نینوا ،بــرای پاک ســازی از
تروریست های داعش آغاز کرده اند و
در استان های دیاله ،االنبار و کرکوک
نیز تعدادی از تروریست ها دستگیر
یا کشته شده اند .در این میان ،وقوع
حمله عناصر تروریستی داعش به یک
مقرنیروهایالحشدالشعبیوشهادت
یک نیروی الحشد و زخمی شدن سه
نفر دیگر در استان صالح الدین و وقوع
حمله تروریستی دیگری دو روز بعد در
ناحیه«الفرحاتیه»درمنطقهبلددراین
استان و کشته شدن هفت نفر و ربوده
شدن چهار نفر دیگر در جریان آن و
سپس شایعه پراکنی و دروغ پردازی
درخصوصدرگیریمسلحانهنیروهای
الحشد الشعبی و ارتش عراق و تالش
برخی جریان ها برای بهره برداری از
آن و فضا سازی رسانه ای و تبلیغاتی،
این برداشت را در بین محافل سیاسی
و امنیتی عراق تقویت کرده است که
برخی طرف های داخلی و پشتیبانان
خارجی آن ها درصــدد هستند که با
فتنهانگیزیجدیدبینمردموهمچنین
بینواحدهایمختلفنیروهایمسلح

فرا خبر

«سلمان بــن عبدالعزیز» پــادشــاه عربستان در احکام
جداگانهای اعضای هیئت کبار العلماء یا علمای ارشد،
مجلس شورا و تعدادی از مقامات قضایی این کشور را تغییر
داد .تغییراتی که ملک سلمان انجام داد از دو بعد اهمیت
نهادها و تغییر اهداف قابل بررسی است :به لحاظ اهمیت
نهادها باید گفت ،هیئت کبار العلماء و مجلس شورا در زمره
نهادهایی هستند که قدرتی ندارند ،مشورتی هستند اما
بهخصوصتصمیماتهیئتکبارالعلماءمهماست.اعضای
هیئت کبار العلماء که  21نفر هستند ،همگی از سوی
پادشاهمعرفیمیشوند.هیئتکبارالعلماءعالیتریننهاد
مذهبی در عربستان بوده و مهمترین وظیفه آن ،فتوا دادن
است«.عبدا...بنعبدالعزیز»پادشاهسابقعربستاندراین
هیئت تغییراتی ایجاد کرده بود .تا قبل از ملک عبدا ...فقط
کسانی عضو این هیئت بودند که مذهب حنبلی داشتند
اما ملک عبدا ...تغییراتی ایجاد کرد و حنفی ها ،شافعی
ها و مالکیها را نیز به عضویت شورا درآورد .اکنون ریاست
این شورا بر عهده «عبدالعزیز آل شیخ» است .تغییر مهمی
که در ماهیت فعالیت هیئت کبار العلماء از زمان به قدرت
رسیدن ملک سلمان و محمد بن سلمان ایجاد شد ،این
است که «حکومتی بودن» این هیئت افزایش زیادی داشته
است«.کامرانکرمی»کارشناسحوزهعربستانمیگوید:
«ملک سلمان اواخر سال  2016نیز با تغییراتی در ترکیب
هیئت کبار العلماء برخی روحانیون سنتی و محافظهکار
را از این هیئت خارج و برخی روحانیون نوگرا را وارد کرد
که نتیجه آن هم سویی بیشتر این هیئت با ملک سلمان و
پسرش محمد بود ».در واقع ،هیئت کبار العلماء ،هیئتی در
کنار ساختار سیاسی و در خدمت حکومت است اما در پنج

سالاخیرنقشاینهیئتفرمایشیترشدهاست.محمدبن
سلمان اصالحاتی در امور دینی و اجتماعی انجام داد که در
گام نخست باید موافقت و حتی فتوای هیئت کبار العلماء
را به دست میآورد اما ولیعهد سعودی هیچ توجهی به این
هیئت ندارد و آن ها را عم ً
ال در خدمت فعالیتها و منافع
خود قرار داده است .مجلس شورا نیز از جمله نهادهایی
است که همه اعضای 150نفره آن از سوی پادشاه سعودی
معرفی میشوند و این مجلس نیز ماهیت مشورتی دارد و
صرف ًا در اموری به پادشاه مشورت میدهد و پادشاه نیز در
مد نظر قرار دادن مشورت این مجلس ،الزامی ندارد .به
لحاظ اهداف تغییر میتوان گفت که این تغییرات بیش از
همهباهدف کادرسازی و منصوب کردن افراد مورد اعتماد
برای به قدرت رسیدن محمد بن سلمان انجام میشود.
سلمان بن عبدالعزیز در یک سال اخیر تغییرات زیادی
در نهادهای مختلف عربستان به لحاظ نیروی انسانی
ایجاد کرد که از جمله میتوان به تغییر فرمانده نیروهای
مشترک و شمار دیگری از افسران و مسئوالن وزارت دفاع
عربستان اشاره کرد .بنابراین ،تغییرات در هیئت کبار
العلماء و مجلس شورا و همچنین تغییر مقامات قضایی در
راستای تغییراتی است که از یک سال گذشته در عربستان
آغاز شده است .موضوع دیگر این است که در این تغییرات،
اقدامهای نمادین نیز مدنظر قرار دارد که نشان میدهد،
تغییرات افراد و منصوب کردن افراد جدید با نظر محمد
بن سلمان انجام میشود .در همین راستا ،ملک سلمان
در تغییرات روز گذشته در مجلس شورا ،یک زن را بهعنوان
مشاور رئیس مجلس شورا منصوب کرد که برای نخستین
بار چنین اتفاقی افتاده است.

ارمنستانوجمهوریآذربایجانآمادهمذاکرهدرروسیههستند

تکرار«نهجنگ و نهصلح» درقرهباغ؟
آتشبس خوانده است .در همین حال خبرگزاری
ارمنستانیآرمنپرسوخبرگزاریفرانسهگزارش
دادندکهاعضایشورایامنیتسازمانمللاواخر
روز گذشته (دوشنبه) درباره لزوم تضمین اجرای
آتشبس در قرهباغ تبادل نظر کردند .اعضای
شورای امنیت همچنین از ایروان و باکو خواستند
تا به توافق آتشبس جدید میان دوطرف احترام
بگذارند.ناکامیتوقفایندرگیریهانگرانیها را
دربارهاحتمالبروزبحرانانسانیقرهباغافزایش
دادهوموجببیشترشدناختالفاتمیانترکیهبا
اعضایناتوکهخواستارپایاندرگیریهاهستند،
شده است .در این میان ،نیکول پاشینیان نخست

وزیــر ارمنستان و الهام علیاف رئیسجمهور
جمهوری آذربایجان نیز روز گذشته طی مصاحبه
با خبرگزاری تاس روسیه اعالم کردند که آماده
سفر به مسکو برای مذاکره هستند .از جمله مهم
ترینسناریوهاییکهباتوجهبهنتیجهایندرگیری
مطرح می شود ،ادامه وضعیت فعلی «بدون جنگ
و صلح» است ،به این معنی که در آینده قابل پیش
بینیتغییراساسیدردرگیریایجادنخواهدشد.
از یک سو قره باغ به یک موضوع مهم ملی در هر دو
کشور تبدیل شده است ،بنابراین شکست دولت
ها در این درگیری می تواند به سقوط آن ها منجر
شود .از سوی دیگر ،به نظر می رسد که ارمنستان

و آذربایجان اراده ای برای ادامه جنگ طوالنی
مدت ندارند؛ با توجه به این که دو کشور به دلیل
رنجناشیازاپیدمیویروسکروناودیگربحرانها
با وضعیت اقتصادی نامطلوبی روبه رو هستند .در
جبههسومبهاستثنایترکیه،بازیگرانمنطقهای
و بین المللی تمایلی به ادامه این درگیری ندارند.
آمریکایی ها درگیر انتخابات و مسائل داخلی
هستندونمیخواهندایندرگیریبهیکموضوع
جدید در انتخابات تبدیل شود .به دلیل مشکالت
اقتصادیناشیازاپیدمیویروسکروناواحتمال
ایجاد اختالل در انتقال انــرژی از آذربایجان به
اروپا ،اروپایی ها تمایل به تشدید درگیری ندارند.
سرانجام،مسکونیزعالقهایبهگسترشیاطوالنی
شدن درگیری ندارد که می تواند آن را مجبور به
تصمیمگیریدشواردرخصوصمیزانتعهدخود
بهارمنستانکند.
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کارتون روز
کاریکاتور نیویورک
تایمز این طور پیش
بینی کـــرده است
که ترامپ به دلیل
ناتوانی در مدیریت
کــرونــا کــه تاکنون
موجب مرگ 225
هزار آمریکایی شده
اســت ،توسط مجسمه آزادی که نماد ایاالت
متحده است به فضا پرتاب می شود و انتخابات
را به بایدن واگذار می کند.

پیشخوان بین الملل
روزنــــــــــــامــــــــــــه
صــهــیــونــیــســتــی
هاآرتس با اشاره به
روابــط خوب هر دو
حــزب دمــوکــرات و
جــمــهــوریخــواه با
رژیم صهیونیستی،
نـــگـــرانـــیهـــا در
ســـرزمـــیـــنهـــای
اشـــغـــالـــی بــابــت
پیروزی بایدن و حمایت نکردن از این رژیم را
نامعتبر دانسته است.

نمای روز

نحوه کمک مالی رئیس جمهور آمریکا به
کلیسای بینالمللی الس وگاس و مقدار این
پول که عکاس خبرگزاری رویترز آن را به ثبت
رسانده ،در میان کاربران شبکههای اجتماعی
بحثبرانگیز شده اســت .عــد های با اشــاره به
ثروت میلیاردی ترامپ و حقوق زیاد او ،از این که
فقط چند اسکناس  20دالری داخل صندوق
جمع آوری کمک مالی به کلیسا انداخته،
تعجب کردهاند .این تصاویر نشان می دهد که
ترامپ پس از آن که چند اسکناس  20دالری
را از جیبش درمی آورد ،نزدیک به یک دقیقه
بارها پول ها را می شمرد و فکر می کند تا این که
مسئول جمع آوری ،پول را از ترامپ میگیرد.

آمریکا
هزینهنوسازیموشکهایهستهایآمریکا۹۶
میلیارددالربرآوردشد

 96میلیارددالربرایکشتاربیشتر
پنتاگون هزینه بــرآوردی نوسازی موشکهای
هستهای آمریکا و استقرار موشکهای هستهای
زمینپایه به جای موشکهای «مینیتمن »۳
را  96میلیارد دالر تخمین زده است .روزنامه
«واشنگتنپست» که این خبر را گزارش داده،
نوشته اســت :این بــرآورد ۱۰ ،میلیارد دالر از
هزینه تخمین زده شده در سال  ۲۰۱۶بیشتر
اســت .این سال حها که به عنوان موشکهای
بالستیک قارهپیما یا  ICBMشناخته میشوند،
بخشی از برنامه  1.2تریلیون دالری آمریکا برای
نوسازی نیروهای هستهای این کشور طی چند
دهه آینده به شمار میروند .برخی از کارشناسان
نظیر «ویلیام جی پری» ،وزیر دفاع اسبق آمریکا
معتقدند که بــدون موشکهای قار هپیما نیز
امکان تضمین امنیت ملی آمریکا وجود دارد اما
پنتاگون ادعا کرده که این موشکها از اهمیت
حیاتی برای جلوگیری از جنگ برخوردارند.
دولــت «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا
سال  ۲۰۱۸پس از بازبینی سیاست هستهای
آمریکا اعــام کــرد که پنتاگون نسل جدیدی
از موشکهای بالستیک قار هپیما را به کار
خواهد گرفت .دولــت آمریکا در آن زمــان در
گزارش خود برای بازبینی این سیاست آورده
بود« :موشکهای بالستیک قار هپیما در برابر
تمامی حمالت غیر از حمالت هستهای در
مقیاس بــزرگ مقاوم انــد ».در ادامــه این سند
آم ــده اس ــت« :دشــمــنــان ب ــرای منهدم کــردن
موشکهای بالستیک قار هپیما باید به آغاز
یک حمله هماهنگ دقیق با صدها کالهک
هستهای قوی و دقیق اقدام کنند .هم اکنون این
یک مشکل الینحل برای تک تک دشمنان ما به
استثنای روسیه است ».واشنگتن پست نوشته:
 ۴۰۰موشک مینیتمن آمریکا که هر کدام از آن
ها به یک کالهک هستهای مجهز شد هاند ،در
سیلوهای زیرزمینی در ایالتهای «مونتانا»،
داکوتای شمالی ،کلرادو ،وایومینگ و نبراسکا
نگهداری میشوند.

