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دومین زن« ،ال فرانکن» سناتور دموکرات ایالت مینه سوتای آمریکا را به رفتار غیراخالقی متهم کرد .براساس این گزارش« ،لیندسی منز» دومین
زنی است که اعالم کرد سناتور فرانکن بدن وی را هنگام عکس گرفتن در جریان مراسمی در سال  2010لمس کرده است .رسوایی های اخالقی و
سوء استفاده جنسی از سوی شخصیت های سیاسی و سینمایی آمریکا در ماه های اخیر ،جنجال رسانه ای بزرگی در این کشور به راه انداخته است.
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تحلیل روز
امیرعلی ابوالفتح

international@khorasannews.com

پرونده رسوایی اخالقی سناتور
آمریکایی قطورتر شد

فاجعهانسانیدریمنپساز محاصره سعودی
اسکاینیوز :هر روز۱۳۰کودکدریمن
بر اثر گرسنگی و بیماری میمیرند

طرح مالیاتی ترامپ؛در خدمت ثروتمندان
یا فقرا ؟
با رای مجلــس نمایندگان به الیحــه اصالح نظــام مالیاتی ،
سرنوشت بزرگ ترین طرح کاهش مالیات ها در آمریکا طی
یکربعقرنگذشتهاکنوندردستانسناتورهایآمریکایی
است  .اگر این الیحه به تصویب برسد  ،فرایند پیچیده تعیین
و دریافت مالیات ها ساده خواهد شد ،ضرایب مالیاتی تغییر
خواهد کرد و مالیــات دهندگان آمریکایــی مالیات کمتری
پرداختخواهندکرد.پیشبینیمیشوددرصورتتصویب
نهایی این الیحه و بدل شــدن به قانون  ،تا شش تریلیون دالر
از درآمدهــای مالیاتــی دولت فــدرال آمریکا طــی یک دهه
کاسته خواهد شــد  .حامیان محافظه کار طرح اصالح نظام
مالیاتی  ،از جملــه ترامپ  ،معتقدند که با اجرایی شــدن این
طرح  ،نه فقط فرایند پیچیده و دشــوار مالیــات گیری در این
کشور تسهیل می شــود  ،بلکه کارآفرینان با صرفه جویی در
پرداخــت مالیات بــه دولت  ،امکان بیشــتری برای ســرمایه
گذاری و ایجاد فرصت های شــغلی به دســت خواهند آورد .
همچنین طبقه متوســط نیز کمتر مالیات خواهد داد و پول
صرفه جویی شــده را صرف خریــد کاال و خدمات بیشــتری
خواهد کرد که خود در نهایت چرخ های اقتصاد را به حرکت
در خواهد آورد  .از این رو برخی برآوردهــا حکایت از آن دارد
که کســب پیروزی مجدد جمهــوری خواهــان در انتخابات
 2018و  2020به اجرایی شدن این طرح بستگی دارد  .با
اینحال،منتقدانلیبرالمعتقدندطرحاصالحنظاممالیاتی
در نهایت ثــروت ثروتمندان را بیشــتر و فقر فقرا را گســترده
تر خواهد کرد و بر شــکاف درآمدی در آمریکا خواهد افزود .
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اندیشکده روز
بوکمال؛ پایان «خاورمیانه جدید»

اندیشکدهمطالعاتجهاناسالمنوشت:آخرینپایگاههای
شــهری داعش در عراق و ســوریه بــه طور کامل پاک ســازی
شدند .تســلط نیروهای مقاومت به معنای پایان جنگ علیه
داعشدرسوریهوآغازچالشسیاسی-امنیتیدرسالهای
آتی است .موضوعی که آن را دوران گذر از خاورمیانه جدید
باید نامید .به احتمال زیاد آمریکایی هــا در چند روز آینده به
پیروزیمقاومتدرالبوکمالبیتفاوتنخواهندبود.تسلطبر
بوکمالبهمعنایتسلطبرمهمترینجادهاستراتژیکزمینی
استکهازشرقیتریننقطهمحورمقاومتتاغربیتریننقطه
محورمقاومتادامهدارد.

کمیتــه بینالمللی صلیب ســرخ اعالم کــرد حدود یک
میلیــون یمنی به دلیل توقف واردات ســوخت و تشــدید
حمالت سعودی طی  11روز گذشته در معرض ابتال به
وبا و دیگر بیماری های ناشی از آب های آلوده قرار دارند.
«الکســاندر فیت» رئیــس دفتــر نمایندگــی کمیته بین
المللی صلیب ســرخ در یمن گفت :بسته شدن مرزهای
یمــن باعــث تعطیلــی شــبکه آب آشــامیدنی و فاضالب
این کشور شــده و این مســئله خطر شــیوع وبا را افزایش
داده است .هم اکنون ،سیســتمهای آبی و بهداشتی در
الحدیــده ،صعده و تعز بــه دلیل کمبود ســوخت متوقف
شــدهاند .عواملی چــون آلودگــی آب ها ،کمبــود و نبود
کمک های امدادی ،دارویی و غذایی ،جمع نشدن نخاله
ها و زباله ها ،کمبود کادر پزشــکی و درمانــی و آمادگی
نداشــتن برای رویارویی بــا حاالت فوق العــاده ،موجب
شیوع سریع بیماری در یمن شده است.
نشریۀ پزشــکی «النســت» نیز با انتشــار گزارشی اعالم
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کرد :حمــات جنگنده هــای ائتالف به یمن به ریاســت
عربستان سعودی ،بیمارستان ها و شبکه های آب رسانی
را نابود کرده است.
به گزارش اســکای نیوز ،هر روز  ۱۳۰کودک در یمن بر
اثر گرسنگی و بیماری میمیرند .این در حالی است که
محاصره زمینی ،دریایی و هوایی یمن از سوی نیروهای
ائتالف عربــی همچنان ادامه دارد .ســازمان بهداشــت
جهانی طی روزهای گذشته در گزارشــی اعالم کرد :از
 27آوریل امسال ( 7اردیبهشت ماه) تاکنون  940هزار
و  768مورد مشــکوک به بیمــاری وبا در یمن مشــاهده
شــده اســت .طی این مدت دو هزار و  208نفر در اثر وبا
جان باختــه اند .این بیماری در  22اســتان یمن شــیوع
یافته و تنها در اســتان مجمع الجزایر «ســقطرا» بیماری
وبا مشاهده نشده است.ســازمان ملل اعالم کرده است
حدود  15میلیون یمنی به دلیل تعطیلی مراکز پزشکی
از خدمات درمانی محرومند.

خداحافظی با ائتالف جامائیکا

آنگال مرکل بر سر 2راهی تشکیل دولت اقلیت یا تکرار انتخابات
گروه بیــن الملــل :گفتوگوهای کلیدی بیــن احزاب
دموکرات مســیحی ( ،)CDUســبزها ،دموکــرات آزاد
( )FDPو اتحادیــه سوسیال-مســیحی بایــرن ()CSU
برای تشکیل دولت ائتالفی جدید آلمان ،با کنار کشیدن
حزب دموکــرات آزاد به شکســت انجامید«.کریســتین
لیندر» ،رهبر حــزب دموکرات آزاد آلمــان ،به دلیل این
که چهار طــرف مذاکره هیچ دیدگاهــی در زمینه بهبود
وضعیت کشــور و یــا مبانی اعتمادســازی نداشــتند ،از
«ائتــاف جامائیــکا» کنــاره گیــری کــرد« .جامائیــکا»
نامیدن ایــن ائتالف ،به دلیل رنــگ نمادین چهار حزب
شــرکتکننده در مذاکــرات اســت کــه شــبیه پرچــم
کشــور جامائیکاســت :احــزاب دموکــرات مســیحی
و اتحادیــه سوســیال -مســیحی بایــرن بــا رنگ ســیاه،
حزب ســبزها بــا رنگ ســبز و حــزب دموکــرات آزاد که
حزب لیبرال محســوب میشــود ،با رنگ زرد مشخص
میشوند«.کریســتین لیندر» درباره کناره گیری حزب
اش گفت :ما مجبور بودیم اصولمان و همه آن چیزهایی
را که ســال ها برایش کار کــرده ایم زیر پــا بگذاریم .ما با
حمایت از سیاســت هایــی که واقعــا به آن هــا اطمینان

نداریــم ،رای دهنــدگان مــان را رهــا نخواهیــم کــرد.
«حکومت نکردن بهتر از اشتباه حکومت کردن است».
بر اساس گزارش ها ،این احزاب درباره موضوعاتی مانند
امور محیط زیستی ،پناه جویان و مسائل مالی به توافق
نرســیده اند .در ایــن میان ،اگــر رهبر حــزب دموکرات
آزاد در موضع خود تجدیــد نظر نکند و به روند مذاکرات
برنگردد ،آنگال مرکل ،صدر اعظم آلمان احتماال مجبور
خواهد شد یک دولت اقلیت تشــکیل بدهد یا انتخابات
تــازهای برگــزار کند.به گــزارش یورونیوز ،شکســت در
تشــکیل دولت ائتالفی در بزرگ ترین اقتصاد اروپا می
تواند پیامدهایی برای دیگر کشورهای این منطقه داشته
باشد .از جمله نگرانی ها در آلمان این است که برگزاری
دوباره انتخابات باعث افزایش آرای حزب راست گرای
افراطــی «آلترناتیــو بــرای آلمان» شــود .حزبــی که در
انتخابات ماه ســپتامبر توانســت  ۱۳درصد آرا را کسب
کند و به عنوان نخستین حزب راست گرای آلمان بعد از
جنگ جهانی دوم وارد بوندستاگ شود .حزب آلترناتیو
برای آلمان با حربه ترســاندن جامعه از پناه جویان رای
خود را افزایش داده بود.

یوشکا فیشر:

انقالب «پرخطر» بن سلمان
وزیــر خارجه اســبق آلمــان با بیــان این کــه بن ســلمان از
زمان مسجلشــدن ولیعهــدیاش ،برای تقویــت قدرتش
و همچنیــن انجــام تغییراتــی رادیــکال در عربســتان قدم
برداشــته اســت،گفت :اما همانطور که او سیاســتهای
داخلــی و خارجی کشــورش را دســتخوش تغییــر و تحول
میکند ،احتمال وقوع یک نزاع منطقهای در خاورمیانه نیز
افزایش مییابد.فیشــر افزود:پرواضح اســت که عربستان
سعودی بهتنهایی یارای مقابله با حزبا ...و ایران را ندارد.
در سالهای اخیر ،عربستانسعودی متحمل شکستهای
بزرگی در نزاع بر ســر هژمونی شــده اســت .اقلیت ســنی
از قدرت در عراق کنار گذاشــته شــدند و بشــار اســد که از
حمایت ایران برخوردار اســت ،در ســوریه در قــدرت باقی
ماند .محمد بنسلمان شــاید در لبنان یا مناطقی دیگر در
تالش برای جبران این شکستها باشــد .انقالب از باالی
ن سعودی اقدامی پرخطر است که ناظران بیطرف
عربستا 
باید آن را با دقت زیر نظر بگیرند .زیرا شکست آن میتواند
به قدرتگیــری نیروهای افراطی در عربســتانســعودی
منجر شــود و موفقیت آن نیز میتواند با افزایش چشمگیر
تنشهای منطقهای و درنهایت وقوع جنگ همراه شود.
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خبرهای متفاوت
«اون» مریض است؟!

دادگاه فدرال عراق ،حکم غیرقانونی بودن
همهپرسی اقلیمکردستان را صادرکرد
دادگاه عالی فدرال عراق ،به طور رسمی به غیرقانونی بودن همهپرسی
جدایی اقلیــم کردســتان رای داد .دیوان عالی عــراق پیش از تصمیم
نهایی خود ،با استناد به قانون اساسی تاکید کرده بود :متنی در قانون
اساسی مبنی بر این که اجازه جدایی بخشــی از عراق را بدهد ،وجود
نداردوجداییمناطقعراقازدولتمرکزیاقدامیغیرقانونیبهشمار
میرود .اقلیم کردستان نیز اعالم کرده بود که به تصمیم دادگاه فدرال
عراق به عنوان باالترین مرجع قضایی کشــور ،درباره تفسیر ماده اول
قانون اساســی احترام می گذارد .ماده اول قانون اساســی این کشور
تأکید دارد که عراق یک کشور متحد ،مستقل و دارای حاکمیت است؛
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اظهار نظر روز

نظام آن جمهوری پارلمانی و دموکرات و این قانون ضامن وحدت عراق
است .این در حالی اســت که پس از اعالم این حکم ،نیچروان بارزانی
نخست وزیر اقلیم کردستان گفت که این تصمیم دادگاه را نمی پذیرد.
پیش از این فؤاد معصوم رئیسجمهور عراق در مصاحبه با خبرگزاری
رسمی کویت گفت که همهپرسی جدایی اقلیم کردستان که بیست و
پنجم سپتامبر گذشته برگزار شد ،به پایان رسید .اقلیم کردستان عراق
سوم مهر ماه گذشته همهپرسی جدایی این اقلیم از عراق را برگزار کرد
اما بهدنبال آن از ســوی بغداد و کشــورهای مجاور تحریــم و در نهایت
مجبور به تعلیق نتایج همهپرسی شد.

اکســپرس دیلی :از آن جا که کرهشــمالی  ۶۰روز اســت
دست به آزمایش موشــکی نزده  ،بازار شــایعات داغ شده و
احتمال میرود رهبــر جوان پیونگیانــگ ناخوش احوال
گ اون ،در مألعام ،وزن او
باشد .در آخرین حضور کیم جون 
افزایشچشمگیریداشت وبهنظرمیرسید برای ایستادن
روی پایش چندان حال مســاعدی ندارد .اون به تازگی در
بازدید از یک کارخانه کفشسازی نامتعادل بود و صورتش
عرق کرده بود.

ماجرای عجیب عروس ملکه بریتانیا!
دیلی میــل  :مــگان مارکلــه در حالــی در آســتانه پیوند با
خاندان ســلطنتی بریتانیا قرار دارد که یکی از پادشــاهان
قرن های گذشته انگلستان سر یکی از اجداد او را با گیوتین
قطع کرده بود!لرد هوســی که یکی از اجداد مارکله است
توسط هنری هشتم پادشاه وقت انگلستان به دلیل شورش
علیه خاندان پادشاهی اعدام شد.
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