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نماینده ایزدی مجلس عراق :وزیربهداشت
داعش به ده ها تن از زنان ایزدی تجاوز کرده بود

"فیاندخیل"نمایندهایزدی مجلسعراقگفت کهالعبیدیوزیربهداشتسفاکداعشکهبهتازگیبههالکترسیدهاست،شخصابهدههاتن
اززنانربودهشدهایزدیونیزبهیکدختربچه12سالهتجاوزکردهبودکهبهدرگذشتاینکودکانجامید.بیانیهشورایامنیتاقلیمکردستان
عراقنیزحاکیاستکهالعبیدیمسئولقتلدههاغیرنظامیاستانکرکوکورنجهایدخترانکردایزدیوجنایتعلیهآنانبودهاست.

دامادسرخانه کاخ سفید

...

تحلیل روز

پایتختعراقدراینچندروزشاهدچندانفجارپیاپیبوده که
منجر به کشته شدن ده ها نفرشده است.ظاهرا انفجارهای
بغدادهمزمانباپیشرویهایتازهارتشدرموصل،بهخاطر
یکنفوذامنیتیصورتگرفتهاست.نفوذیکهدرعراق برای
فشار وامتیازگیریسیاسیبههمانروشقدیمیهمچنان
وجوددارد،گرچهبهقیمتخونبیگناهانتمامشود.حتی
روزنام��ه العرب اخیرا ف��اش کرد که حیدر العبادی ،دس��تور
بازداش��ت عده ای از افس��ران امنیتی را داده است که مراکز
تجاری را به تروریست ها برای اس��تفاده و ساخت بمب های
دستسازوتهیهخودروهایبمبگذاریشدهدرمقابلمبالغ
بسیارکالناجارهمیدادند.واقعیتاینجاستکهباگذشت
بیشازیکدههازآغازناآرامیهادراینکشور،مسئوالنعالوه
برآنکهدربرقراریامنیتناکامبودهاند،نتوانستهاندتصفیه
کاملبیننیروهایامنیتیواستراتژیواحدبرایایجادامنیت
در این کش��ور به ویژه در پایتخت انجام دهند.ع��راق از وجود
سازمانهایامنیتیواطالعاتیمتعددکههریکمیتوانددر
کاردیگریتداخلایجادکندرنجمیبرد.مثالدرپایتختاین
کشوربا آن که وزارت کشور و سازمان پلیس مسئولیت حفظ
امنیت را عهده دار هستند اما س��ال هاست که حفظ امنیت
شهربرعهدهاتاقعملیاتبغداداستوهموارهتوپمسئولیت
را در زمین یکدیگر می اندازند.به نظرمی رس��ددولتمردان
عراقی باید به ج��ای تکیه بر تصمیمات ف��ردی  ،برای تدوین
یک راهبرد واحد امنیتی ملی و مستقل چاره ای بیندیشند.

...

اندیشکده روز
تغییر نقشه کرانه باختری در دولت ترامپ
اندیشکدهصهیونیستیمطالعاتامنیتینوشت:کارشناسان
امنیتیاسرائیل نقشهکرانهباختریرادردولتدونالدترامپ
بازتعریف و مرزهای جدیدی را برای کرانه باختری تعیین می
کنندکهشهرکهارابخشیازاسرائیلمحسوبکندونهکرانه
باختری رود اردن را .در این برنامه از کابینه اسرائیل خواسته
شده است تا با ساخت و سازها در شهرک های کرانه باختری
و قدس(اشغالی) موافقت کند اما ساخت و ساز در 90درصد
ازسرزمینهایخارجازشهرکهایاصلیمتوقفشود.این
احتمالکهمذاکراتبافلسطینیهابهتوافقنهاییبینجامد،
ممکننیستواسرائیلبهسمتتشکیلیکسرزمیندوملیتی
بافلسطینیهاسوقدادهمیشود.بهتازگیمرکزآمارفلسطین
پیشبینیکردهاستکهجمعیتفلسطینیهاواسرائیلیهادر
فلس��طین اش��غالی در  2017با یکدیگ��ر برابر خواهد ش��د.

 /٩٥٢٩٣٢٣٠ت

نتانیاهو ممنوع الخروج شد

نتانیاهو همزمان با س��ومین بازجویی درباره پرونده
فسادمالیازسفربهخارجازفلسطیناشغالیمنعشد
نخست وزیررژیم صهیونیستی برای بار سوم درباره پرونده فساد مالیاش
بازجوی��ی میش��ود و همزم��ان ،پلی��س اس��رائیل ب��رای ای��ن ک��ه دررون��د
بازجوییهای نخس��ت وزیر ای��ن رژیم خللی ایجاد نش��ود ،وی را از س��فر به
خارج از فلسطین اشغالی منع کرد .به گزارش العهد ،نتانیاهو که بهشدت
تحتفشار است ،به دلیل همین محدودیت ،سفر خود را به داووس لغو کرد.
نتانیاهو به دریافت رشوه و هدایای نقدی از بازرگانان متهم است .پیشتر،
مشخصش��ده بود ک��ه نتانیاه��و در دیدارهایش ب��ا ارنون موزی��س ،مالک
روزنامه یدیعوت آحارونوت در سال  2014به این تفاهم رسیده بودند که بر
اساس آن این روزنامه از شدت هجمه خود علیه نتانیاهو بکاهد و در مقابل،
فروش رایگان روزنامه "اسرائیل امروز" که رقیب یدیعوت آحارونوت است،
متوقف شود .همچنین ،طبق گفته عیدو باوم ،تحلیلگر سیاسی و حقوقی در
روزنامه هاآرتص در پروندهای دیگر ،نتانیاهو به گرفتن "هدیههایی" در قالب
سیگار و شیشههای شامپاین گرانقیمت متهم شده است.باوم اظهار کرد
که این اتهام ،نمی تواند غلط باش��د چون خانواده نتانیاهو زندگی اشرافی
دارند .اما هم اکنون میتوان گفت که مسئله سیگار و شامپاین درخواست
برایبرکنارینتانیاهوازمنصبشراتوجیهمیکند.درپیطرحایناتهامها،
ایهود باراک ،نخستوزیر سابق اسرائیل در توئیتر نوشت :نتانیاهو نخواهد
توانس��ت بهکار خ��ود بهعنوان نخس��توزیر ادام��ه دهد و وزیران��ش مجبور
خواهند شد وی را بیرون کنند.

...
آمریکا

دونالد ترامپ دامادش را بهعنوان یکی از مشاوران ارشد کاخ سفید و مسئول
تبادالت تج��اری و خاورمیانه منصوب ک��رد .اقدامی ک��ه دموکراتها به آن
معترض هستند و آن را خالف رویه سیاس��ی آمریکا میدانند .داماد ترامپ
که فردی ثروتمند و از یهودیان ارتدوکس اس��ت ،نقشی کلیدی در مبارزات
انتخاباتی داش��ت ،اما تخص��ص اصلی او در ساختوس��از ملک اس��ت .این
انتصاب او جنجالی خواهد بود زیرا ممکن است ناقض قوانین مربوط به تأثیر
روابطخانوادگیبراستخدامافراددردولتآمریکاباشد.بهعالوهمنافعمالی
او بهطور بالقوه میتواند با شغل او در این پس��ت در تضاد باشد .اعضای تیم
ترامپ استدالل کردهاند قانونی که مقامهای دولتی را از استخدام بستگان
خودممنوعمیکندشاملپستهایکاخسفیدنمیشود.همچنینقوانین
فدرال آمریکا میگوید که کارمندان دولت نمیتوانند از طریق کس��بوکار
جداگانهای درآمد داشته باشند .گفته میشود که او در کنار گذاشتن کریس
کریس��تی فرماندار نیوجرس��ی از تی��م انتقال ق��درت ترامپ نقش داش��ت.
اما اکنون ،اعضای ارش��د کمیته امور حقوقی مجلس نماین��دگان کنگره با
ارسال نامهای به وزارت دادگستری خواستار رسیدگی به تصمیم ترامپ در
چارچوبقوانینضدخویشاوندساالریشدهاند.این
نامهبنابهدرخواستگروهیازنمایندگانمجلس
ازحزبدموکراتتهیهوارسالشدهاست.دونالد
ترامپ ک��ه بر حمایت از اس��رائیل تأکی��د کرده،
از دام��اد خود که ی��ک یهودی ارتدوکس اس��ت
بهعنوان تهیهکنندۀ نطق وی درباره اسرائیل در
جریان کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری
نامبرده ب��ود .رئیسجمه��ور منتخب
آمریکا همچنین تأکی��د کرده که
ج��رد کوش��نر میتوان��د بی��ن
اسرائیلیها و فلسطینیها
صلح برقرار کند.

...

پاکستان

...

اظهار نظر روز

انتخاب داماد ترامپ به عنوان مشاور ارشد کاخ
سفید دموکرات ها را نگران کرد

دکتر حامد رحیمپور

مافیای امنیتی،پشت پرده انفجارهای بغداد

3

ریچارد اسپنسر:

بااصالحات قانون اساسی اردوغان
دیکتاتورتر می شود

رأی «نمادین» به برکناری مادورو!

پارلمان ونزوئال به برکناری مادورو رأی داد اما
دادگاه عالی آن را قانونی ندانست

پارلمان ونزوئال به برکناری رئیسجمهور این کشور رأی داد امادادگاه عالی
ونزوئال این اقدام نمایندگان پارلم��ان را غیرقانونی خوانده اس��ت .بنابراین
رأی پارلمانونزوئال،بهمادوروکارسازنخواهدبودواوراازقدرتکنارنخواهد
ن نظر میدانند که
گذاشت .تحلیلگران علت نمادین بودن این قانون را ازای 
پارلماناینکشورچنیناختیاریندارد،زیرادرقانوناساسیونزوئالچنین
سازوکاریگنجاندهنشدهاست.ایندرحالیاستکهدولتونزوئالبهتازگی
برای جلب اعتماد مخالفان و بازگردان��دن آن ها به فرآیند گفت و گو چهار تن
از زندانیان سیاسی را آزاد کرد ،اما اپوزیس��یون این اقدام را کافی نمیداند و
خواهانآزادیبیشازصدمخالفدربندوکسبامتیازاتبیشتراست.دولت
مادورو عالوه بر تنشهای سیاس��ی با بحران اقتصادی و ت��ورم بیش از700
درصدیروبهروست،ایندرحالیاستکهونزوئالبیشترینذخایرنفتجهانرا
دارد،امابهدلیلسقوطبهایجهانینفتدریکسالونیمگذشتهدرآمدهای
این کشور کاهشیافته است .مخالفان دولت ونزوئال توانستند در انتخابات
پارلمانیسال ۲۰۱۵بابهرهگیریازفضاینارضایتیعمومیناشیازبحران
آنخودکنند.
عمیقاقتصادیدراینکشوراکثریتکرسیهایپارلمانرااز ِ
مخالفان دولت ونزوئال در س��ال ۲۰۱۶ماهها تالش کردند تا تصمیمگیری
دربارهادامهریاستجمهورینیکالسمادوروبههمهپرسیعمومیگذاشته
ش��ود ،اما این تالشه��ا درنهایت ب��ا واکنش مس��ئوالن انتخابات ک��ه بهزعم
مخالفان ،از حامیان حزب حاکم سوسیالیست هستند به شکست انجامید.

...

افغانستان

...
ترکیه

روزنامه ن��گار تایم��ز با بی��ان این که
اردوغان برای باقی ماندن در قدرت
تاسال 2029تالشمیکند،گفت:
بااصالحات قانون اساسی اردوغان
بتوجه
دیکتاتورترمیشود.نکتهجال 
درپیشنویستغییراتقانوناساسی
عبارتاستازاینکهرئیسجمهورمیتواندوابستگیوروابط
حزبی داش��ته باش��د .گرچه درحقیقت اردوغان هم اکنون
این وابستگی را ب ه طور مشخص دارد .به این ترتیب میتوان
انتظارداشتکهن هتنهاحاکمیتاردوغانیسمدرآیندهترکیه
گسترش یابد ،بلکه آک پارتی(حزب حاکم عدالت وتوسعه)
تسلط خود بر این کشور را کامل میکند .ماده دیگری که در
پیشنویسمذکورپیشبینیشدهاست،اختیاررئیسجمهور
برای منحل کردن مجلس ملی ترکیه است.اسپنسر افزود:
کودتاینافرجامدرترکیهبهکمکاردوغانآمدتادستاویزی
برای طرح دوباره تعدیالت پیش��نهادی در قانون اساسی در
پارلمانبهدستآوردواینبارتاییدیکحزبراستگرایملی
افراطیرا نیزکسبکرد.مخالفانمیگویندکهاینتعدیالت
در قانون اساسی ،اردوغان را به یک دیکتاتور بی چون و چرا
درسایهحذفپستنخستوزیریواعطایاختیاراتتقریبا
مطلقبهرئیسجمهورتبدیلخواهدکرد.

...

خبرهای متفاوت
▪ ▪ ایوانکا ترامپ همسایه اوباما می شود

 ۵تبعه روس ازجمله دستیار ارشد
پوتین در فهرست تحریمهای آمریکا

شلیک اولین موشک کروز
زیردریایی توسط پاکستان

 25کشته و 70زخمی در حمله
انتحاری طالبان در کابل

رأیمثبتپارلمانترکیهبهادامهمذاکره
دربارهبستهاصالحاتقانوناساسی

وزارت خزان��هداری آمری��کا ،ن��ام پن��ج ش��هروند
روس را ب��ه اته��ام نقض حق��وق بش��ر و حمایت از
تروریس��م به لیست س��یاه تحریمهای خوداضافه
کرد .آمریکا مدعی شد که این تحریمها ارتباطی
به موضوع ه��ک انتخاباتی ن��دارد .درمیان افراد
روس ،ن��ام الکس��اندر باس��تریکین از دس��تیاران
ارشد پوتین نیز دیده میشود .باستریکین و چهار
نف��ر دیگر درب��اره موضوع س��رگئی مگنیتس��کی
وکیل ضدفساد درروس��یه که در سال  2009در
زندان فوت کرد تحت تحریم قرارگرفتهاند.

پاکس��تان یک آزمایش موش��کی تازه را با موفقیت
انج��ام داد .به گفت��ه مقامهای این کش��ور ،در این
آزمایش ب��رای اولین باریک موش��ک ک��روز از یک
زیردریایی پرتابشده است .شماری از مقامهای
نظام��ی پاکس��تان گفتهاند ای��ن موش��ک قابلیت
حمل کالهک هستهای را هم دارد .هند که رقیب
منطقهای پاکستان محسوب میشود هشت سال
قبل به فناوری شلیک موشک از زیردریایی دست
یافتهبود.اینقابلیت،بهپاکستاندردفعخطرهای
هستهای رقیب دیرینهاش کمک میکند.

در حمله انتحاری طالبان در کابل ،دستکم 25
نفر کشته و  ۷۰تن زخمی شدهاند .یک بمبگذار
انتحاری خود را در نزدیکی ساختمان پارلمان این
کشور منفجر کرد .این در حالی است که بالفاصله
بعدازاین حمله یک خودروی بمبگذاری ش��ده
در همی��ن مح��ل منفجر ش��د .ذبی��حا ...مجاهد،
سخنگوی گروه طالبان ،مس��ئولیت این حمله را
به عه��ده گرفته و در پیامی گفته اس��ت که هدف،
حمله به خ��ودروی حامل کارمندان ریاس��ت پنج
اداره امنیت ملی بوده است.

پارلمان ترکیه به ادامه مذاکره درباره بسته اصالح
قانون اساس��ی رأی مثب��ت داد ک��ه درنتیجه باعث
افزایش قدرت اردوغان خواهد ش��د .برای تصویب
اینپیشنویسبه330رأیازمجموع550رأینیاز
بودکهدرنهایتبا 338رأیبهتصویبرسید.طرح
دردومرحلهبایدبهتصویببرسد.ضروریاستکه
اینطرحدرمرحلهدوممجدداتصویبشود.سپس
در مرحله نهایی طرح مذکور به رفراندوم گذاش��ته
خواهد شد .این طرح در صورت تصویببهریاستی
شدن س��اختار حکومتی ترکیه منجر خواهد شد.

واشنگتن تایمز :ایوانکاترامپ،دختردونالدترامپکهقرار
است به تقاضای پدرش از نیویورک به واشنگتن انتقال یابد
تصادفا محل س��کونتش در واش��نگتن در همسایگی باراک
اوباماواقعشدهاست.ویاینخانهرادریکمحلهگرانقیمت
درواشنگتنخریداریکردهوقراراستبههمراههمسروسه
فرزندشدراینخانهساکنشوند.خانهجدیدایوانکابهقیمت
 5.5میلیوندالرخریداریشدهاست.
▪ ▪سرقت ادبی رئیس جمهور غنا در مراسم تحلیفش

واشنگتن پست:رئیس جمهور جدید غنا در متن سخنرانی
مراسم سوگند خود دقیقا از کلمات استفاده شده توسط بیل
کلینتون و جورج بوش پس��ر ،روس��ای جمهور پیش��ین آمریکا
اس��تفاده کرد .ایوجین آرهی��ن ،مدیر اطالع رس��انی در دفتر
ریاستجمهوریغنادرفیسبوکگفتکه بابتاینمطالب
نوشتهشدهبدونارجاعآنهابهمتناصلیعذرخواهیمیکند.

 /٩٥٣٠٦٥٠٢ت
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