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«بیوه سفید»
سر از یمن در آورد

بیوهداعشیکههمسرچندینبمبگذارانتحاریبوده،متهماستدستورقتلبیشاز 400نفرراصادرکردهاست.حاالسرویسامنیتیانگلیسدرجستوجویاینزنکهبیشترینخواستگار
رادرمیانداعشیانداشتهبهموفقیتهاییدستیافتهاست.اطالعاتجدیددرباره«سامانتالئوتویت»معروفبه«بیوهسفید»،حاکیازآناستکهاودریمنبهسرمیبرد.ایناطالعاتنشان
میدهدلئوتویتپسازارتباطباجنایاتمختلفدرکنیاوسومالی،بهکشورجنگزدهیمنرفتهاست.ویهمسر«جرمینلیندزی»بمبگذاریبودکهدرمترویلندن 27نفرراکشت.
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افتضاح سیاسی و امنیتی بزرگ

چهار روز پس از رأی اعتماد پارلمان عراق
به خانم شیماء الحیالی به عنوان وزیر جدید
آموزش و پرورش و پس از افشاگری هایی که
علیه وی صورت گرفت ،این شخص مجبور به
تقدیماستعفایخودبهعادلعبدالمهدیشد
تانخستینوزیرمستعفیکابینهباشد.الحیالی
متهم شده است که تفکرات داعشی دارد .این
اتهامزمانیمطرحشدکهمشخصشدهمسر،
برادروبرادرزادههایاواعضایداعشهستند.
برادرالحیالییعنیلیثازسرکردگانمشهور
داعش در موصل بود و یکی از برادر زاده های
وی نیز در جریان عملیات آزاد سازی موصل با
عملیات انتحاری خود را در میان ارتش عراق
منفجر کرد.الحیالی توسط خمیس الخنجر
رهبرالمشروعالعربیوازاعضایارشدالمحور
الوطنی  -طیف سنی های فراکسیون البناء
– نامزد وزارت شده بود.عالوه بر الحیالی،
تعدادی دیگر از وزیــران عبدالمهدی مانند
وزیر جوانان و ورزش متهم به عضویت در گروه
های تکفیری و همچنین حزب بعث هستند.
آن چه مشخص است وجود تالش برای نفوذ
دادن عناصر وابسته به بعث و داعش در کابینه
عبدالمهدیاست.معلومنیستآیانخستوزیر
ازپیشینهاینافراداطالعداشتهاستیااینکه
نهادهای امنیتی وی را گمراه کرده اند .جالب
آنجاستکهسوابقورزومهوزیرانپیشنهادی
تنهادقایقیقبلازجلساترأیاعتمادازطریق
واتسآپدراختیارنمایندگانقرارمیگرفتو
نمایندههانیزفرصتیبرایبررسیسوابقاین
افراد نداشته اند و در یک فرایند سریع به آن ها
رأی اعتماد داده اند.در هر صورت روشن است
که عالوه بر حزب و فراکسیونی که این فرد یا
دیگر وزیران مشکوک الحال را معرفی کرده،
نخست وزیــر ،رئیس پارلمان و نمایندگانی
که به این شخص رأی داده اند در این افتضاح
سیاسی و امنیتی مقصر هستند.افزون بر این
کهبراساسبرخیخبرهاوتصاویرمنتشرشده،
رئیسپارلماننقشمؤثریدراعالمغیرواقعی
رأیآوردننامزدهایوزارتدرجلساتپارلمان
دارد در حالی که تعداد افــراد حقیقی حاضر
در پارلمان یا کسانی که دست خود را به نشانه
تأیید باال برده اند مطابق نتیجه نهایی نبوده
است.بی توجهی پارلمان به تعمیر دستگاه
های الکترونیکی شمارش نمایندگان حاضر
یا رأی گیری الکترونیکی که در جریان حمله
هواداران صدر به پارلمان تخریب شده بودند
موضوعیشبههآمیزاستکهبرصحتانتخاب
اینوزیراننیزتردیدواردمیکند.

نمای روز

نیویورکتایمز:از 14هزار مزدورسودانی
در حال جنگ در یمن ۲۰ ،تا  ۴۰درصد
آنان را کودکان  ۱۴تا  ۱۷ساله تشکیل
میدهند! افسران عربستانی و اماراتی با
اینسربازانهمانندمزدورانجنگجورفتار
وتا ۱۰هزاردالربهکودکانسودانیبرای
جنگدریمنپرداختمیکنند.

پیشخوان بین الملل

کردهای سوریه سد استراتژیک «تشرین» را به ارتش تحویل دادند

تغییرمعادلهدرشام

ارتشسوریهکنترلسدراهبردی«تشرین»راکهبر
رودخانه فرات در شمال استان حلب واقع است بر
اساستوافقصورتگرفتهبانیروهایدموکراتیک
سوریه (قسد) تحویل گرفت .سد تشرین نوامبر

سال  2015از کنترل دولت سوریه خارج شد و
به دست گروه های تروریستی افتاد .این پیروزی
برای دولت بشار اسد دو روز پس از خروج نخستین
گروه از سربازان آمریکایی از سوریه به دست آمده

فراخوانمعترضانسودانیبرایحرکت
بهسمتکاخعمرالبشیر

هیئت ها ،فعاالن و نهادهای غیردولتی سودان از مردم
خواستند تا امروز دوشنبه در اعتراض به وخامت اوضاع
اقتصادی به سمت کاخ ریاست جمهوری این کشور در
شهر خارطوم تظاهرات کنند.دولت سودان میگوید ،در
طول کمتر از  10روز ناآرامیهای سودان  19نفر کشته
شدهاند اما عفو بینالملل شمار کشتهها در این کشور از
روز  19دسامبر به این سو را  37نفر اعالم کرده است.
پلیس سودان تنها درروز جمعه به سوی صدها معترض
که در شهر آتبارا دراستان «ام درمان»در شمال خارطوم و
دیگرشهرهاازجملهسنارووعدمدانیدرجنوبخارطوم
پس از نماز جمعه به خیابانها آمده بودند ،گاز اشک آور
و نارنجک شلیک کــرد .اعتراضهای مردم ســودان در
ابتدا از شهرهای کوچک و روستاها آغاز شد و در واکنش
به افزایش قیمت نان ،سوخت و دیگر کاالهای اساسی
بود اما رفته رفته به شهرهای بزرگ تر و خارطوم ،پایتخت
کشیدهشدوچهرهاعتراضهایضددولتیبهخودگرفت.
رهبرانگروههایاپوزیسیوننیزازهرطیفوعقیدهایبه
معترضانپیوستند.

«راست نوین»
علیهنتانیاهو

بااعالمتصمیمکابینهرژیمصهیونیستیبرای ســکــوالر رژیـــم صهیونیستی اس ــت و بنت
برگزاریانتخاباتپیشازموعدپارلمانی«،آیلت حامی گروههای ارتدکس است ،اما هر دو در
پشتیبانی از شهرکنشینان
شاکد» وزیــر دادگستری
فعلی و «نــفــتــالــی بنت» شاکدوبنتتنهاافرادی
اشتراک نظر دارنــد و بارها
علنا از ضمیمه بخشهای
وزیر آمــوزش کنونی رژیم
نیستندکهدرآستانه
باقیمانده کرانه باختری،
صهیونیستی که هر دو از
انتخاباتحزبتازهای
تندروترین سیاستمداران تشکیلدادهاند.چندروز حمایتکردهاند.شاکدوبنت
در نشست خبری خود که در
راســـتگـــرایایـــنرژیــم پیشهمرئیسسابقستاد
تلآویو برگزار شد ،تشکیل
هــســتــنــد ،بـــا خـــــروج از
مشترکاسرائیلباهدف
این حزب جدید را نماد پیوند
حــزب «هبیت هیهودی»
(خــانــه یـــهـــود) ،بــه طــور بهچالشکشیدننتانیاهو« ،سکوالرها و ارتدکسها»
مــشــتــرکحـــزبراس ــت حزبتازهایتشکیلداد
معرفیکردند.ایندوحمایت
بـیچــون و چــرای یهودیان
گـــرای تــــازهای بــا عنوان
«هیامین ههاداش» (راست نوین) را تشکیل مذهبی حاضر در حزب خانه یهود از «بنیامین
دادند .هرچند شاکد از جمله سیاستمداران نتانیاهو» نخستوزیر رژیــم صهیونیستی را

سیاسی بازی احزاب آمریکایی با مرگ کودکان پناهجو

وقتیتباهیشوکه نمیکند

مرگ فرزندان خردسال دو خانواده پناهجوی
اهل گواتماال پس از بازداشت توسط مأموران
گشت مرزی آمریکا به تازهترین موضوع برای
جدالهای حزبی میان ترامپ و دموکرات ها
تبدیل شده است .رسانههای آمریکایی روز ۲۳
آذرماه گزارش دادند «ژاکلین کال مکوئین»،
دختر هفت ساله یک خــانــواده پناهجو اهل
گواتماال بعد از دستگیری توسط مأموران گشت
مرزی آمریکا بر اثر شوک عصبی و کمآبی بدن
جانباختهاست.همچنین ۴دیماههمگزارش
شـــــد پ ــس ــرب ــچ ــه
هشت ســالـهای به
ن ــام «فــلــیــپ گومز
آلــونــزو» کــه فرزند
خانواده دیگری از
پناهجویانگواتماال
بــوده در بازداشت
مأموران آمریکایی
جانش را از دست
داده است .با وجود
آن که کارشناسان ،سیاستهای افراطی ترامپ
در زمینه مهاجرت را عامل بازداشت و مرگ این
کودکان میدانند اما رئیسجمهور آمریکا در
توئیتیجنجالیدموکراتهارامقصراینرخداد
معرفی کرد.او عالوه بر این مدعی شد دو کودک
بازداشتشده پیش از دستگیریشان بسیار
بیماربودهاند.همزمان«،گریکونولی»،نماینده
دموکرات ایالت نیویورک نیز در مصاحبهای
در شبکه «اماسانبیسی» به شدت از ترامپ
انتقاد کرد و گفت که او فاقد «توانایی همدلی با

انسانها»است.اینتوئیتواکنشنمایندههای
حزب رقیب در کنگره آمریکا را به همراه داشت.
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا که قرار است
به زودی با اکثریت دموکرات کارش را آغاز کند،
گفتند که درباره مرگ این دو کودک گواتماالیی
تحقیق خواهند کرد« .تد لو» ،نماینده دموکرات
ایالت کالیفرنیا که از منتقدان ترامپ است در
توئیترش نوشت که دموکراتها بعد از آغاز
به کار مجلس نمایندگان دربــاره این موضوع
جلسات استماع برگزار میکنند .وی گفت:
« رئیسجمهور ما
که ظــاهــر ًا توانایی
همدلی با انسانها
را نــــدارد از مــرگ
ای ــن دو کـــودک به
عــنــوان یــک ابـــزار
ســیــاســی و ضــربــه
زدن به مخالفانش
استفاده میکند.
فــکــر م ـیکــنــم ایــن
انحطاطی جدید در رئیسجمهوری است که
پر از انحطاط است«».هارلی رودا» ،نماینده
منتخب ایالت کالیفرنیا هم در توئیتر از ترامپ
انتقادکردونوشت«:آقایترامپ،فلیپوژاکلین
انسان بودند نه ابــزارهــای سیاسی».روزنامه
واشنگتنپست نیز در یادداشتی توئیت ترامپ را
مصداق سقوط او به قعر تباهی اخالقی توصیف
کرده اما نوشته شوکآورترین مسئله درباره این
رفتارهای او این است که دیگر کسی از آن ها
شوکه نمیشود!

...
آمریکا

حملهسایبریاینباربهروزنامههای مهمآمریکا

مجلهاشپیگل:کابوسآمریکا،درگیریبا
چینمخاطرهآمیزاست.

حمله سایبری به برخی روزنامههای آمریکایی،
چاپ و توزیع آن ها را مختل کرد .حمله شامل
بــدافــزاری ب ــوده کــه در چــاپ روزنــام ـههــای
لسآنجلس تایمز و دیگر روزنامههای بزرگ
ای ــاالت متحده ،از جمله شیکاگو تریبون،
بالتیمور سان ،نیویورک دیلی نیوز و ساندیگو
تریبون اخالل ایجاد کرده است .نسخههای
غرب آمریکای وال استریت ژورنال و نیویورک
تایمز هم تحت تأثیر این حمله سایبری قرار

است .آمریکا حدود دو هزار سرباز در  ۱۸پایگاه
نظامی در سوریه مستقر کــرده اســت .نیروهای
ارتش سوریه اکنون در اطراف این سد که روی رود
فرات واقع است ،مستقر شده اند .سد تشرین در
 33کیلومتریجنوبشهرمنبجو 115کیلومتری
شرق حلب واقع است و  80کیلومتر با مرزهای
سوریه با ترکیه در شمال فاصله دارد .این سد از
اهمیت استراتژیکی به ویژه در زمینه برق سوریه
برخوردار و به منزله پل ارتباطی میان استانهای
حلبورقهاست.همچنینمنبعمهمواصلیتولید
برقدراستانحلببهشمارمیرود.نیویورکتایمز
بااشارهبهتغییرمعادلهدرسرزمینشاممینویسد:
اگرچه کل نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه دو
هزار نفر بودند اما همین تعداد هم یک نیروی مهم
بازدارنده در برابر حمالت نیروهای ترکیه بود.
حضورنیروهایآمریکاییهمچنینمانعازپیشروی

انشقاق تازه در میان
راست گرایان صهیونیست با
تشکیل حزبی جدید

خارطوم رویگسلخشونت

گرفتهاند.رویترز از قــول یک منبع آگــاه در
لسآنجلس تایمز نوشت که حمله سایبری از
خارج از ایاالت متحده بوده است .لسآنجلس
تایمز گزارش داد که این حمله موجب تاخیر
در توزیع روزنامهها در روز شنبه شده است.
انتشارات تریبون که روزنامههای نیویورک
دیلی نیوز و اورالندو سنتینل را منتشر میکند،
اعالم کرد که روز جمعه متوجه یک بدافزار در
سیستم رایانه ایشان شده بودند.
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نیروهایاسدمیشدونیروییبازدارندههمدربرابر
آن ها بود .با دعوت کردها از اسد ،رئیسجمهور
سوریهمیتواندبهمناطقبیشتریدستیابدوعمال
دایره نفوذ دولت مرکزی را تا نزدیک مرز با ترکیه
گسترشدهد.مقامهایآمریکاییخشموناراحتی
خود را از این اقدام کردها ابراز کردند و گفتند این
کار بــدون هماهنگی و مشورت با آن ها صورت
گرفته است .حاال جان بولتون مشاور ارشد امنیت
ملی ترامپ در روزهای آینده به ترکیه و سرزمین
های اشغالی سفر خواهد کرد تا برای خروج کامل
ازسوریهبامقاماتترکواسرائیلیگفتوگوکند.
هماهنگسازیخروجسربازانآمریکایی،بادولت
ترکیه برای دولت آمریکا بسیار مهم است .چراکه
دونالدترامپ پیشترگفتهبودکهانتظارداردارتش
ترکیه ،جای خالی سربازان آمریکایی را در ادامه
نبردباداعشپرکند.
عامل خروجشان از این حزب اعالم کردند و
گفتند که این تصور که مذهبیها در «جیب
نتانیاهو» هستند ،نفوذ خانه یهود را کاهش
دادهبود.هفتهگذشتهکابینهرژیمصهیونیستی
به انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات پیش
از موعد رأی داد .بر اساس این تصمیم ،قرار
است روز  ۱۹اردیبهشت انتخابات پارلمانی
در فلسطین اشغالی بــرگــزار شــود .ترکیب
کابینهجدیدهمبراساسپارلمانتازهمشخص
میشود.شاکدوبنتتنهاافرادینیستندکهدر
آستانهانتخاباتحزبتازهایتشکیلدادهاند.
چندروزپیشهم«بنیگانتز»رئیسسابقستاد
مشترک ارتش رژیم صهیونیستی با هدف به
چالش کشیدن نتانیاهو در انتخابات ،حزب
«خسن السرائیل» تشکیل
تــازهای با عنوان ُ
داد.طیسالهایگذشتههربارانتخاباتیدر
فلسطین اشغالی برگزار شده ،چندین حزب
تازه تشکیل شد ه است .همین موضوع توافق
نهاییبرایتشکیلکابینهرادراینرژیمدشوار
کرده و هر کابینهای هم که تشکیل میشود،
مدام در خطر فروپاشی قرار دارد .هم اکنون
حدود ۵۰حزب سیاسی در فلسطین اشغالی
وجودداردکهاغلبآنهاباشرکتدرانتخابات
پارلمانی برای کسب بخشی از  ۱۲۰کرسی،
رقابتمیکنند.

قاب بین الملل

ژستضداسرائیلیوزیراناردنی!
با وجود گذشت حدود  ۴۰سال از پیمان صلح
کمپ دیوید میان اسرائیل و مصر که سرآغاز
معاهدات دیگری چون وادی عربه و اسلو در
جهان عرب بوده و امروزه با عادیسازی روابط
میانتلآویووپایتختهایعربیدرخلیجفارس
وارد مرحله جدیدی شده ،اما افکار عمومی
همچنان در مشرق و مغرب عربی به شدت
ضداسرائیلی است؛ تا جایی که در کشوری
مثل اردن که از سال  ۱۹۹۴پیمان صلح با
تلآویو امضا کرده و روابط رسمی دارد ،برخی
اوقات مقامات آن در همراهی با مردم ،خواه از
بیمانتقاداتخواهازرویمیلباطنیژستضد
اسرائیلیبهخودمیگیرند.ازاینرو،چندوزیر
اردنیهنگامورودبهساختماناتحادیهصنفی
روزنامهنگاران اردنی از روی پرچم اسرائیل رد
شدند که دولت نتانیاهو به شدت به این عمل
اعتراض کرده و سفیر اردن را به وزارت خارجه
فراخوانده اســت.در عکس باال خانم جمانه
غنیمات وزیر اطالعرسانی و سخنگوی دولت
اردن در حال رد شدن از روی پرچم مشاهده
میشود .گفته میشود که "عمر رزاز" نخست
وزیر اردن از بیم وقوع بحرانی دیپلماتیک از در
فرعی وارد این ساختمان شده ،اما وزیرانش از
در اصلی و از روی پرچم اسرائیل وارد شدهاند.
به نوشته یدیعوت  ،مقر اتحادیههای صنفی
روزنامه نگاران اردن به شدت با عادیسازی
روابط با رژیم صهیونیستی مخالف است و به
همین دلیل پرچم این رژیم را در ورودی خود
قرار داده تا هر کسی وارد میشود ابتدا از روی
اینپرچمردشود.

