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موافقت سنای آرژانتین با بازرسی
منازل «فرناندز»

مجلسسنایآرژانتینبادرخواستقاضی«کالودیوبونادیو»برایلغومصونیت«کریستینافرناندزکرشنر»،رئیسجمهورپیشیناینکشورموافقتکردتاکمیتهتحقیقاجازهیابدمنازلویرادرزمینهپروندهموسومبه«دفترهایفساد»بازرسی
کند.باوجودآنکهکرشنرازمصونیتمانعاززندانیشدنبرخورداراست،تمامی ۶۷عضومجلسسنایآرژانتینبالغوجزئیمصونیتبرایبازرسیمنازلویموافقتکردند.کرشنر ۶۵سالهبامحاکمهدرچندینپروندهفسادروبهروست.قاضی
«بونادیو»کهمسئولیتپروندهفسادمالیورشوهچندمیلیارددالریویرابرعهدهدارد،اورابه«آزارواذیتقضایی»باهدفجلوگیریازامکاننامزدیدوبارهخودبرایریاستجمهوریمتهمکردهاست.انتخاباتیکهسالآیندهبرگزارمیشود.

تحلیل روز
امیرعلی ابوالفتح

دموکرات ها در دوراهی پنس-ترامپ
روند اســتیضاح مقام دولت فــدرال ایاالت متحــده آمریکا از
جمله رئیس جمهوری این کشور به دو پیش شرط نیاز دارد:
- 1شرایطقضایی:براساسقانوناساسی،فقطافرادیدر
کنگرهایاالتمتحدهمحاکمهمیشوندکهپیشازآن،دستگاه
قضایی آنان را به جرایم بزرگ نظیر "خیانت"" ،دروغگویی" ،
"تالشبرایجلوگیریازافشایحقیقت"یا"مانعتراشیدر
برابر وظایف کنگره " متهم کرده باشد  - 2.شرایط سیاسی :
اتهامات وارده به مقام دولت فدرال از سوی دستگاه قضایی
طیکیفرخواستبهکنگرهارجاعدادهمیشودوابتداکمیته
قضاییمجلسنمایندگان،سپسصحنمجلسنمایندگان
و در نهایت صحن ســنا به اتهامات رسیدگی می کند  .مجرم
قلمدادشدنفردمظنونبهاتهاماتواردهبستگیبهترکیب
سیاسیکنگرهدارد.هماکنوننهشرایطقضاییونهشرایط
سیاسی برای اســتیضاح دونالد ترامپ مهیا نیست مگر این
که - 1:تحقیقات رابرت مولر  ،بازپــرس ویژه پرونده دخالت
روسیه در انتخابات سال 2016نهایتا به اعالم جرم و صدور
کیفرخواست علیه رئیس جمهوری منجر شود  - 2 .ترکیب
سیاســی کنگره در انتخابات میان دوره ای ماه نوامبر به نفع
دموکرات هــا تغییر کند  .بــا این حال  ،یک مشــکل بزرگ تر
باقی می ماند و آن این که با برکناری احتمالی دونالد ترامپ
 ،قدرت به معاون وی  ،مایک پنس واگذار می شــود که فردی
به مراتب محافظه کارتر است  .برای بسیاری از دموکرات ها
وجودترامپنسبتاسکوالرومیانهرودرکاخسفیدکهبهدلیل
پروندههایمتعددآسیبپذیرتربهشمارمیآیدبهمراتببهتر
ازمایکپنسبهشدتمحافظهکاروقدرتمنداست.ضمناین
که ناتوانی احتمالی دموکرات ها در برکناری رئیس جمهور
مستقر،احتمالشکستآناندرانتخاباتبعدیکنگرهرابه
شدتافزایشخواهدداد  .

...

اندیشکده روز
درنهایت به نفع ترامپ می شود!
اندیاسمیترئیسمرکزنظارتدانشگاهنیوهمپشایرنوشت:
هرچنددونالدترامپباتوجهبهمحکومیتمایکلکوهنوپل
مانافورتدردادگاه،روزهایبدیداردامادرنهایتمیتواندبا
تقویتدیدگاهحامیاناصلیاشمبنیبراینکهتحتمحاصره
است،همهایناتفاقاترابهنفعخودپایاندهد.هرچندبرخی
نظرســنجی ها می گویند ،در انتخابات میــان دوره ای حزب
رئیس جمهور با گرایش و تمایل کمتــر رای دهندگان مواجه
می شــود ،اما تنها چیزی که می تواند مردم را ترغیب کند که
رایبدهندایناستکهباورکنند،اینحزب(جمهوریخواه)
هدفحمالتناعادالنهایقرارگرفتهاست.
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وکیلترامپاعترافکرد،رئیسستادشگناهکارشناختهشد

ترس ترامپ از تیغ استیضاح

عمران خان:

رئیس جمهورآمریکا :اگر استیضاح شوم بازار سقوط می کند
کامیار-رئیــس جمهــور آمریــکا میگویــد لحاظ اشــتغالزایی در جایگاه امــروزی نبود.
بهتر اســت دموکراتها فکر اســتیضاح وی را همزمــان،رودی جولیانــی ،وکیــل شــخصی
از ســر بیرون کنند چراکــه ایــن کار نتیجهای دونالدترامپگفت:هیچدلیلیبرایاستیضاح
جز ســقوط بازار ،بیــکاری و فقر مــردم آمریکا دونالد ترامپ وجود ندارد و یک چنین اتفاقی
درپی نخواهــد داشــت .ترامپ این ادعــا را در سبب «شورش» شــهروندان آمریکایی خواهد
پاســخ بــه اظهــارات دموکراتهایــی مطــرح شــد .دیروز نیزرویارویی بیسابقه بین ترامپ
کرد کــه میگوینــد ،چنــان چــه در انتخابات و وزیر دادگســتری اش بر ســر پرونده دخالت
میــاندورهای مــاه نوامبر(15آبــان) کنتــرل روسیهشکلگرفت.ترامپازوزیردادگستری
کابینــه خــود خواســت که
مجالسنمایندگانوسنای
بازرس ویژه پرونده دخالت
آمریکا را بهدســت بگیرند؛
روســیه در انتخابات آمریکا
وی را اســتیضاح میکنند.
ترامــپ بــه مجــری فاکس وکیل ترامپ شهادت داده
را برکنار کند .جف سشــنز
و مدارکی را ارائه کرده
امــا در یــک بیانیــه و پیــام
نیوزباهدفتحتتاثیرقرار
حق
کند
می
ثابت
که
است
توئیتری برخالف خواســت
دادن رای دهندگان گفت:
السکوت به دو زن را که
رئیسجمهور آمریکا نوشت
نمیدانــم چطــور میتوان
کسی را اســتیضاح کرد که ترامپ با آنان رابطه جنسی کــه "دادگســتری مســتقل
اســت".گفتنی اســت ،کاخ
کارنامــه درخشــانی دارد!
داشته است  ،به دستور
اگر روزی اســتیضاح شوم ،نامزد وقت انتخابات ریاست سفیدهفتهگذشتهروزهای
بهگمانم بــازار هم ســقوط جمهوری پرداخت کرده بود تلخــی را ســپری کرد.پــل
میکنــد و همه مــردم فقیر تا افشاگری های آن دو زن بر مانافورت  ،نخستین رئیس
ســتاد انتخاباتــی ترامپ در
میشوند.بعد وی به سرش انتخابات تاثیر منفی برجای
رقابت های سال  2016از
اشــاره کرد و گفــت :بدون
نگذارد  .در قوانین آمریکا ،
 18مورد اتهامی در هشــت
ایــن طرزفکر شــاهد چنان
ارقــام (بیــکاری) بودید که چنین اقداماتی غیر قانونی
مــورد محکوم شــد و مایکل
باورتاننمیشود.اگرجای است و آمر  -دونالد ترامپ کوهن،وکیل وکارچاقکن
مــن ،هیــاری کلینتــون  -به اندازه عامل  -مایکل
ســابق ترامپ نیز داوطلبانه
بود
انتخاب شده بود ،کشور به کوهن  -گناهکار خواهد
اتهامات وارد شــده از جمله

کره جنوبی

...

اظهار نظر روز

پاکستان هرگز عمله آمریکا نمی شود

شرح عکس:مجله تایم سه طرح روی جلد در طول یک سال و نیم برای ترامپ ثبت کرد که اکنون مشــخص شده یک طرح سریالی است .در طرح اول که روی
جلد این مجله در نیمه فوریه  2017نقش بست ،همزمان با درز اطالعات درباره روندهای آلوده منتهی به انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا ،در اتاق
بیضی کاخ سفید توفان و باران آمده است .در طرح دوم که در نیمه آوریل  2018بر جلد تایم نقش بست ،اتاق بیضی کاخ سفید را تا باالتر از سطح میز ریاست
جمهوری آمریکا آب فراگرفته و طرح سوم متاثر از صدور حکم محکومیت وکال و کارچاقکنهای پیشــین ترامپ برای سرپوش گذاشتن بر مفاسد سیاسی و
اخالقی اوست ،اتاق بیضی کاخ سفید را تا سقف آب فراگرفته و ترامپ در آن معلق است!

تالشبرایتاثیرگذاریبرنتایجانتخاباتسال
 2016را پذیرفت تا با مجازات کمتری مواجه
شود.درموردنخست،یعنیاتهاماتمانافورت
 ،فعالیت های انتخاباتی وی مورد تحقیق قرار
نگرفت؛هرچندکهدادگاهمانافورتنخستین
دادگاهیاستکه دربارهاتهامدخالتروسیه
در انتخابات ســال  2016تشــکیل شــده اما
احکام صادر شــده در ارتبــاط با ایــن موضوع
نبود ،از این رو انتظــار نمی رود نتایــج دادگاه
مانافــورت گریبان ترامپ را بگیــرد و اتهاماتی
را متوجه رئیس جمهوری کنونی آمریکا کند .
اما پرونده کوهن مــی تواند خطراتی را متوجه

آمریکا

دونالــد ترامپ کنــد  .کوهــن شــهادت داده و
مدارکی را ارائه کرده اســت کــه ثابت می کند
حقالسکوتبهدوزنراکهترامپباآنانرابطه
جنسی داشــته اســت  ،به دســتور نامزد وقت
انتخابات ریاست جمهوری پرداخت کرده بود
تا افشــاگری های آن دو زن بــر انتخابات تاثیر
منفیبرجاینگذارد.درقوانینآمریکا،چنین
اقداماتیغیرقانونیاستوآمر-دونالدترامپ
 به اندازه عامــل  -مایکل کوهــن  -گناهکارخواهد بود  .بــه عبــارت دیگر انتظــار می رود
ادامه محاکمه مایکل کوهن  ،دونالد ترامپ را
در بر گیرد و چه بسا سرانجام رئیس جمهوری

آمریکاراوادارکندتازیرقسم ،شهادتدهد.با
توجهبهروحیهوشخصیتهیجانیترامپدور
از انتظار نخواهد بود که سرانجام  ،دروغ گویی
ترامپ زیر ادای سوگند به اثبات برسد و بدین
ترتیب  ،فرایند محاکمه در کنگره و استیضاح
رئیس جمهور آمریکا کلید بخورد  .با این حال
 ،تا رسیدن به آن مرحله هنوز زمان باقی است
و چه بســا دونالــد ترامــپ از بدتریــن مخمصه
سیاســی  -حقوقی دوران ریاســت جمهوری
خودرهایییابد؛بهویژهاگرجمهوریخواهان
در انتخابات مــاه نوامبر بتواننــد اکثریت خود
در یکی یا هر دو مجلس کنگره را حفظ کنند  .

عربستان

استرالیا

افزایش دوره محکومیت رئیسجمهور
پیشین کره جنوبی به25سال

هیزم بولتون در آتش تنش آمریکا و
روسیه با سفر به اوکراین

پنهان کاری «جنایت جنگی» ائتالف
سعودی در جنگ یمن

کودتای حزبی دراسترالیا؛«اسکات
موریسون» نخستوزیر جدید

دادگاه تجدیدنظر کره جنوبی حکم زندان «پارک
گون-هه» ،رئیس جمهوری پیشــین این کشور را
به  ۲۵سال افزایش داد .پیش از این دادگاه بدوی
بــرای وی حکم  ۲۴ســال زنــدان را صــادر کرده
بود که با اعتراض دادســتانها ،پرونده به دادگاه
تجدیدنظر رفت« .پارک» که اولین رئیس جمهور
دموکراتیک کره جنوبی است ،در سال  ۲۰۱۷به
اتهام رسوایی مالی از قدرت برکنار و محاکمه شد.
عامل رسوایی او دوستش «چوی سون-سیل» بود
که از مزایای دولتی سوء استفاده کرده بود.

درستدرزمانیکهروابطمیانمسکو-واشنگتنبر
سردخالتروسیهدرانتخابات،2016جنگسوریه
واوکراینباقیاست،جانبولتون،مشاورامنیتملی
آمریکادررژهنظامیجشنهایاستقاللاوکرایناز
اتحاد جماهیر شوروی شرکت کرد .در حالی که هر
سالهنمایندگانآمریکادرمراسمشرکتمیکنند،
مقامات روس ،حضور بولتون را «بازرسی» توصیف
کردنــد .بولتــون در کی یف اعــام کرد کــه تحریم
های روسیه ادامه خواهد داشــت و دخالت آن ها در
انتخاباتآیندهراتحملنخواهدکرد.

دیدهبان حقوق بشر اعالم کرد که «بسیاری از نقض
قوانین جنگی که توســط ائتالف عربی انجام شده،
شــواهدی از جنایات جنگیاند ».اما «تیم مشترک
ارزیابــی حــوادث یمــن» هیچ تــاش رســمی برای
بررسی مســئولیت کیفری افراد در حمالت هوایی
غیرقانونی انجام نداده اســت .به گــزارش الجزیره،
حدود یک ســوم از ۱۶هزار حمله هوایی که توســط
ائتالف عربی از مارس ۲۰۱۵تاکنون انجام شــده،
بهمناطقغیرنظامیبودهاست.درتازهترینجنایت
سعودیهانیز27کودکوچهارزنیمنیشهیدشدند.

در پی از دست رفتن اعتبار مالکولم ترنبال بعد از
استعفای ســه وزیر کابینه اســترالیا ،حزب حاکم
او را کنار گذاشت و «اســکات موریسون» از طرف
اعضای حزب به عنوان نخست وزیر جدید برگزیده
شد و ســوگند یاد کرد .موریســون پیشتر مدیریت
سازمان گردشگری اســترالیا را به عهده داشته و
از جمله تجربیــات وزارت او ،وزارت مهاجرت هم
است .در یک دهه گذشته شش دولت در استرالیا
کابینه تشکیل داده اند که سه دولت آن با کودتای
درون حزبی عوض شده است.

نخستوزیر جدید پاکستان تأکید کردکه این کشور فقط در
صلح شریک آمریکاست نه در جنگ و آمریکا باید پاکستان را
دوست خود بداند نه عمل ه خود.به نوشته الجزیره« ،عمران
خان» افزود :آمریکا نیازمند شراکت در جهت صلح و خروج
از افغانستان اســت 50 .هزار پاکستانی کشــته شدهاند و
کشــور به تندروی کشیده شــده اســت و ما بیش از گذشته
در نا امنی به ســر میبریم .او گفت :کشــورم نزدیک به 80
میلیارد دالر در جنگ افغانستان زیان دیده و خسارت آمریکا
حدود  20میلیارد دالر بوده است .کشورم در فقر و نا امنی و
ضعف به سر میبرد .در پاکستان این اجماع وجود دارد که
در افغانستان راه نظامی وجود ندارد و به این دلیل ما برای
نیل به راه حل سیاسی تالش خواهیم کرد« .عمران خان»
شنبهگذشتهبهعنوانبیستودومیننخستوزیرپاکستان
ادایسوگندکرد«.هومایوسف»تحلیلگرمرکز«ویلستون»
در واشنگتن میگوید :عمرانخان در شرایط خوبی برای
بازآفرینی اعتماد افغانها به سر میبرد؛ مردم افغانستان به
او به عنوان یک چهره جدید و کسی که میتوان به سخنانش
اعتماد کرد ،می نگرند.بر این اساس« ،عمران خان» تالش
خواهد کرد درباره آمریکا ،بیش از پیش سیاســت موازنه را
به کار گیرد ،اما حرکت پاکســتان از پایگاه آمریکا به سمت
پایگاه چین ادامه خواهد یافت.

...

نمای روز

تصویر یک پدر و پسران یمنی از عید قربان  ۱۳۹۶تا
عید قربان . ۹۷وقتی سه پسر از یک خانواده به دست
ائتالف آمریکایی سعودی به شهادت رسیدند.
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