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حمله به حجاب دختر  11ساله
در «تورنتو» با قیچی

درحالیکههرچندوقتیکبارخبرهاییدربارهحمالتاسالمستیزانهدرغربمخابرهمیشود،حاالرسانههاازحملهمردیناشناسبهدخترمحجبه 11ساله
درشهرتورنتوخبرمیدهند«.خوالنومن»کهمحصلکالسششماست،درنزدیکیمدرسه«پالینجانسون»اینشهرکانادادوبارموردآزاریکمردقرارگرفت.وی
دربارهاینماجراگفت«:منواقعاترسیدهبودم».بهگفتهاو،یکمرددرحالیکهقیچیبهدستداشت،بهبریدنروسریوازبینبردنحجاباواقدامکرد.

اولین حضور رسانهای شیخ زکزکی پس از 2سال بازداشت

تحلیل روز
سید رضا قزوینی غرابی

رهبر شیعیان نیجریه :به لطف دعاهای مردم ،حالم رو به بهبود است

چرا آمریکا از پیروزی احتمالی الحشد
الشعبی در انتخابات نگران است؟
فتح یا الفتــح المبین عنــوان ائتالف انتخاباتــی جناحهای
سیاسی وابسته به گروههای الحشد الشــعبی است که پنج
شنبه با ثبت نام در کمیساریای عالی انتخابات عراق ،اعالم
موجودیت کــرد .ســازمان بدر به رهبــری هــادی العامری،
کتائب حــزب ا ،...عصائب اهل الحق ،جنــد االمام ،مجلس
اعالی اســامی عراق و برخی از گروههای دیگر وابســته به
حشد ،هستههای اصلی این پیمان را تشکیل میدهند.اما
اینائتالفتقریبایکدستکهازنمایندگانسیاسییانظامیان
مستعفی حشد تشکیل شده به دالیلی باعث نگرانی آمریکا
خواهدبود.ایننگرانیزمانیبیشترخواهدشدکهپیمانفتح
بتواندآرایقابلتوجهیرادرانتخاباتپارلمانیاردیبهشت
کســب کند .موضوعی که به هیچ وجه دور از انتظار نیست.
دالیلنگرانیآمریکارابایداینگونهبرشمرد– 1:حضورحشد
درپارلمانوکابینهبهمعنایافزایشنفوذایرانوسیاستهای
آن در عراق خواهد بود – 2.با سیاســی شدن حشد و حضور
آن در مراکز تصمیم گیر کشــور ،تالشهای منطقهای و بین
المللیبرایتفکیکیاانحاللایننیروینظامیدچارچالش
خواهد شد – 3.وجود حشــد در پارلمان و مراکز سیاسی به
معنای ظهور یک اندیشه معارض با توجهات و اهداف آمریکا
درعراقخواهدبود– 4.زمینههایپیوندبیشترعراقوسوریه
درعرصههایسیاسیونظامیبیشازپیشمیتواندتقویت
شودوایراننقشمحوریایفاخواهدکرد– 5.ایفایاحتمالی
نقشتعیینکنندگیدرائتالفهایپسازانتخابات2018
مانند نقش کردها در انتخابات گذشته و سنگین شدن کفه
احزاب ائتالف کننده با آن ها.بنابراین نگرانی آمریکا از ورود
سیاسی حشد به انتخابات قابل شناخت است .پرسش این
جاست که آمریکا و کشورهای منطقهای چه راهبردی برای
مقابلهباحشدوقدرتیابیآناتخاذخواهندکرد.

اندیشکده روز
مرگ ترکیه
دموکراسی در حال ِ
اندیشــکده واشــنگتن در گزارشــی بــه مقدمــه ســازی برای
انتخابات ریاست جمهوری  2019ترکیه پرداخت و نوشت:
دموکراسی ترکیه در حال مرگ اســت .اگر اردوغان نتواند با
حدود40میلیونمخالفخودسازشکند،ناسیونالیستهای
کردوجناحهایدیگرمیتوانندناآرامیهایگستردهایرادر
این کشــور ایجاد کنند .در این میان برای حفظ دموکراســی
ترکیه ،مخالفان کشور باید چانه زنی بزرگی را با اردوغان آغاز
کنند.اززمانبهقدرترسیدنعدالتوتوسعهدرسال،2003
اردوغانبسیاریازگروههایمخالفرادستگیرکردهدرحالی
کهمنتظرحضوردردادگاههستند.
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شــیخ «ابراهیم زکزکی» رهبر جنبش اســامی نیجریه
برای اولیــن بار پــس از دو ســال اجــازه یافــت در جمع
خبرنگاران حضور یابد .وی از ســال  ،2015زمانی که
ارتش نیجریــه به حســینیه شــهر «زاریا» حمله کــرد ،به
همراه همسرش در بازداشت به سر میبرد .در آن حمله
ارتش نیجریه بیش از هزار تن از اعضای «حرکت اسالمی
نیجریه» را در سالروز شــهادت امام رضا (ع) به شهادت
رساند و حسینیه و منزل و همچنین شهرک فرهنگی و
ی را که شیخ زکزکی به وجود آورده بود تخریب کرد.
هنر 
«نیجریه» را میتوان ســومین کشــورپرجمعیت شــیعه
جهان پس از ایران و عراق به شــمار آورد ،این مســئله را

میتوان در راهپیمایی روز قدس ،روز اربعین و مراســم
روز عاشــورا در این کشــور به خوبی دیــد .اکنون حضور
رســانهای شــیخ زکزکی پس از آن صورت گرفته اســت
که در روزهای گذشــته با باال گرفتــن نگرانیها درباره
وضعیــت ســامت او ،چندین تظاهــرات در شــهرهای
مختلف نیجریه در حمایت از رهبر جنبش اســامی این
کشور صورت گرفت.
شــیخ زکزکی که دیروز با گردنی باندپیچی شــده و پس
از حضور در بیمارســتانی در ابوجا در جمع خبرنگاران
حاضر شــد ،از مــردم نیجریه بــه دلیل حمایتهایشــان
تشــکر کــرد.او همچنین گفــت همچنان «زنده» اســت

عطوان:
و اجازه یافته که توســط پزشــک خود مــورد معاینه قرار
گیــرد.وی گفت« :پیــش از این فقــط پزشــکان امنیتی
مرا معاینــه میکردند ،اما اکنون اجازه یافتم که توســط
پزشــک خودم که قبــا هم مــرا معاینه میکــرد ،معاینه
شــوم».زکزکی افزود« :به لطف دعاهای [مردم] ،حالم
رو به بهبود است ».این درحالی است که "دادگاه عالی
فدرال نیجریه" یک سال پیش (در بهمن  )1395با بی
گناه دانستن شــیخ ،به وزارت اطالعات نیجریه دستور
داد که او و همســرش آزاد شــوند؛ اما ارتــش و حکومت
نیجریه از اجرای این دســتور ســرباز زدند و وی هنوز در
بازداشت به سر میبرد.

پزشک کاخ سفید سالمت جسمی ترامپ را تایید کرد

شهادت دم روباه

پس از جنجالیتر شدن بحثها درباره وضع سالمت رئیسجمهور
آمریکا ،پزشک کاخ ســفید مدعی شد وضع ســامت دونالد ترامپ
«عالی» اســت .این در حالی اســت که بــه تازگی  27روان شــناس
آمریکایی،ترامپراازنظرسالمتروانی،پدیدهایخطرناکخوانده
اند.بهگزارشرویترز،رونیجکسون،پزشککاخسفید،دربیانیهای
کوتاه اعالم کرد« :وضع سالمت رئیس جمهور عالی است و من روز
سهشنبه برخی جزئیات را در این خصوص اعالم خواهم کرد ».البته
در میان آزمایشهای پزشکی ،آزمایش سالمت روانی رئیس
جمهور که این روزها به یکی از موضوعات داغ تبدیل شده
اســت ،وجود ندارد.این آزمایشهای ســه ســاعته پس
از آن انجام شــد که در کتاب جدید منتشــر شده درباره
ترامپ  ۷۱ســاله آمده اســت رفتــار او بچهگانه اســت و
تمرکز نــدارد .ترامپ ماه گذشــته نیز هنگام یک
ســخنرانی ،به صورت نامفهــوم و بریده

بریده حــرف زد و این مســئله تردیدهایی را درباره وضع ســامت او
به وجــود آورد .حال به تازگــی در آمریکا گروهی از روانشناســان با
انتشار کتابی ،سالمت روانی و ثبات شخصیتی دونالد ترامپ را زیر
سوال بردهاند .کتاب "پدیده خطرناکی به نام دونالد ترامپ" توسط
دکتر باندی لی از دانشگاه ییل آمریکا و با همکاری  ۲۷روان شناس
و روان کاو آمریکایی نوشته شده است .در گزارش اشپیگل آنالین از
کتاب یاد شده آمده است که روان شناسان و روان کاوان
آمریکایــی پدیــده "اختــاالت خلقــی" و همچنین
"واقعیتگریــزی جنونآمیــز" و نوعــی پارانویــا و
روانگسیختگی را در رفتارهای ترامپ تشخیص
دادهاند .در این گزارش به "رفتارهای شتاب زده
و نســنجیده"" ،ســهلانگاری" و "خودشیفتگی"
ترامپ اشاره شــده اســت و همچنین او را متهم به
"نفرت از زنان" و "بدطینتی" کردهاند.

یک زن ،عامل بحران عربی

وزیرخارجه قطر :همه دعواها بر سر یک زن آغاز شد

در حالی که تنشها میان کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس
و قطــر این روزهــا با شــکایت دوحه از ابوظبــی به ســازمان ملل به
دلیل نقض حریم هوایی این کشــور از سوی جنگندههای اماراتی
وارد مرحله جدیدی شــده اســت ،وزیر خارجه قطر ابعاد جدیدی
را از دالیل بــه وجود آمــدن تنش میان قطر و همســایگانش افشــا
ســاخت .شــیخ«محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» در گفــت و گو با
تلویزیون رســمی قطــر در برنامــه «الحقیقه» گفت کــه خودداری
قطر از تحویل زن یــک مخالف اماراتــی به این کشــور موجب آغاز
تنشهای دیپلماتیک در خلیج فارس شــد .این زن و همسرش در
ســال  ۲۰۱۳پس از ترک امارات به قطر آمدند و مدتی بعد شوهر

این زن به انگلیس رفت اما همسرش به دلیل ارتباطات خانوادگی
در قطر ماند .اعتبار گذرنامه این زن در سال گذشته به پایان رسید
اما سفارت امارات در دوحه از تمدید آن خودداری کرد و خواستار
استرداد وی به امارات شد.بر اســاس گفتههای آل ثانی ،از آن جا
که این زن جرمی مرتکب نشده بود قطر از استرداد وی خودداری
کرد زیرا انجام این کار برخالف قانون اساسی قطر بود.به گفته وی،
پس از آن که قطر از تحویل این زن به امارات خودداری کرد ،هیئتی
بلند پایه از امارات به نزد امیر قطر آمدند اما سفر آنها نتیجهای در
بر نداشت و همین موضوع دلیل آغاز تنشهای سیاسی در خلیج
فارس شد.

رسوایی پس از رسوایی

افشایحقالسکوت ۱۳۰هزاردالریترامپبههنرپیشهفیلمهایمستهجن

رســواییهای اخالقــی رئیسجمهــور ایاالت
متحده ،تمامی نــدارد .بعد از افشــاگریهای
کتــاب جنجالــی « آتــش و خشــم در کاخ
ســفید»،حاال روزنامه آمریکایی والاســتریت
ژورنالمیگویدیکبازیگرفیلمهایمستهجن
یک مــاه پیــش از انتخابات ریاســت جمهوری
آمریکا  ۱۳۰هزار دالر حقالســکوت گرفت تا
درباره رابطه جنســی ادعایی با دونالد ترامپ
چیزینگوید.نیویورکتایمزمیگویداستفانی
کلیفورد در هفتههای حساس پیش از برگزاری
انتخابات قصد داشــته اســت که ادعای رابطه
جنســی با ترامپ را در یــک برنامــه تلویزیونی
پرمخاطب و همچنین در یک وب سایت مطرح
کند.بنــا بــه گزارشهــا مایکل کوهــن ،وکیل
ترامپ ،قبول کرد که  ۱۳۰هــزار دالر به خانم
کلیفورد بپردازد تا او در این باره ســکوت کند.
رابطه جنسی ادعایی میان ترامپ و کلیفورد با

رضایت دو طرف بوده است .ترامپ پیش از این
بارها به انجام آزار و اذیت جنســی متهم شــده
است و بسیاری میگویند او نگاه تحقیرآمیزی
به زنان دارد .انتشــار فیلمــی از او که میگفت
به عنوان یک ستاره مشهور میتواند هر کاری
دلش خواســت با زنان انجام دهد ،در آســتانه
برگــزاری انتخابات به جنجالی بــزرگ تبدیل
شــد .کلیفــورد دومیــن زنــی اســت کــه گفته
میشــود انتشــار عمومی ادعــای رابطهاش با
ترامــپ به ترتیبــی با پرداخــت پول در آســتانه
انتخابــات متوقف شــده اســت .والاســتریت
ژورنال در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری
ســال  ۲۰۱۶گــزارش کــرد کــه یک شــرکت
رســانهای حامی ترامــپ حق نشــر انحصاری
ماجرای رابطه جنسی کارن مکدوگال ،مدل
ســابق پلیبوی ،بــا ترامــپ را خریــده ،اما این
ماجرا را منتشر نکرده است.

...

اظهار نظر روز
نگران مصر ،اردن
و مراکش هستیم

اردن و مصر دو کشــوری هســتند که در وضعیتی از التهاب
و ناآرامــی مردمی به علــت افزایش قیمتها و گرانی به ســر
میبرند ،به میــزان کمتر مراکــش نیز در ایــن وضعیت قرار
دارد و شاید اوضاع در اردن خطرناک تر باشد .در این کشور
کابینه نخســت وزیر هانی الملقــی یارانههــای پرداختی را
از همه کاالهای اصلی برداشــته و قیمت هر قرص نان را در
بازار آزاد اعالم کرده است .این اقدام تالشی در جهت فراهم
کردن منابــع مالی بــه منظور جلوگیــری از کســری بودجه
بود؛ بودجهای که به علت خیانت کشــورهای حاشیه خلیج
فارس و وفا نکردن به وعدههای خود ،به عالوه شدت فساد و
شکست نظام در جمع مالیات و گسترش شکاف میان فقرا و
ثروتمندان ،به صورت وحشتناک به دو میلیارد دالر رسیده
است .چنان چه پادشاه عربستان  56میلیارد ریال سعودی
برای خریدن ســکوت کارمندان دولت و بخشهای نظامی
خرج کــرد و طــی اقدامی پیشــگیرانه به منظور مهار خشــم
فزاینــده و جلوگیری از انفجــار آن در تظاهراتی بی ســابقه،
هزار ریــال به هر کارمند بــرای جبران گرانی ،حــذف یارانه
ســوخت ،آب و برق و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرد،
کشــورهایی مانند اردن ،مصر ،تونس و سودان چنین مال و
ثروتی ندارند همچنین نفت یا گاز در اختیار ندارند بلکه تنها
کوهی از بدهی روی هم انباشــته به صــورت میلیاردها دالر
دارند .البته در عربستان نیز شاهزادگان شورش و در قصری
حکومتی به کاهش حمایت و کمک به خود اعتراض کردند،
باید دید که اوضاع ملت عربستان و کشورهای همجوار عربی
چگونه اســت بدین ترتیب که در عربســتان مقــرری ماهانه
شــامل کارمندان بخش خصوصی و مهاجران که اکثریت را
تشکیل میدهند ،نمیشود.
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