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بازداشت مدل مدعی اطالع
از روابط ترامپ-روسیه

یکمدل 27سالهاهلبالروسکهمدعیشدهبودازروابطترامپ-روسیهمطلعاست،پسازآنکهتایلنداورابهاتهام«تنفروشی»زندانیوسپسبهروسیه
بازگرداند،درفرودگاهمسکوبازداشتشدهاست.ایندخترکهآناستازیاواشوکویچنامداردوباناممستعار(ناستیاریبکا)فعالیتمیکند،پیشترمدعیشدهبودکه
ازطریق«اولگدریپاسکا»،میلیاردرسرشناسروسیهبهمدارکیدستیافتهکهاز«همدستیستادانتخاباتیدونالدترامپباکرملین»خبرمیدهد.

تحلیل روز
امیرعلی ابوالفتح

دموکراسی آمریکا در خطر
دعوایی که ابتدا بر سر هزینه تامین احداث
دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک شروع شده
بود اکنون به دعــوای شخصی میان دونالد
ترامپبهعنوانرئیسجمهوریایاالتمتحده
آمریکا  ،فرد شماره اول کشور و رئیس غیر
رسمی حزب جمهوری خواه و نانسی پلوسی
بهعنوانسخنگوی(رئیس)مجلسنمایندگان
ایاالت متحده آمریکا  ،فرد شماره سوم کشور و
رئیس غیر رسمی حزب دموکرات ،بدل شده
است.تداوماینوضعیتنهفقطمعیشت800
هزار کارمند دولت فدرال را تحت تاثیر قرار
خواهدداد،بلکهساختارسیاسیکشوربهویژه
اصل"نظارتوتوازن"رابهعنوانرکنپایداری
دموکراسی در ایاالت متحده به خطر خواهد
انداخت،زیراچنینبهنظرمیرسدجزتسلیم
شدن شاخه اجرایی دولت (رئیس جمهوری)
یا شاخه قانون گذاری دولت ( کنگره ) دعوای
به راه افتاده بر سر دیوار در آمریکا حل و فصل
نخواهد شد و نتیجه آن  ،برهم خوردن توازن
میاننهادهایقدرتدراینکشورخواهدبود  .

پیشخوان بین الملل

طــرح روی جلد نیوزویک و کنایه به
ترامپ:بازرس مولر تماشایت می کند.

تعطیلی دولت آمریکا کارمندانش را به صف غذای رایگان کشاند

احیای«عظمتآمریکا»بهسبکترامپ

کامیار-با طوالنی شدن تعطیلی دولت در آمریکا،
بسیاری از کارمندان این کشور که بــرای تأمین
مواد غذایی به حقوق ماهیانه وابسته هستند ،به
اجباربهدریافتغذاازمراکزخیریههجومآوردهاند.

به نوشته سی ان ان،در حالی که تعطیلی دولت
وارد هفته پنجم شده ،کارمندانی که به مرخصی
بدون حقوق فرستاده شدهاند و حقوقی دریافت
نکردهاند ،در تأمین مایحتاج با مشکل مواجه شده

و برای سیر نگه داشتن خانوادههای شان به ناچار
دستبهدامنمراکزخیریهوبانکهایتوزیعغذای
رایگانشدهاند.مراکزوسازمانهاییکهدرآمریکا
به صــورت خیریه غــذای رایگان توزیع میکنند،
میگویند با تعطیلی دولت ترامپ  ،فردی که شعار
اصلی انتخاباتی وی «احــیــای عظمت آمریکا»
بود،میزانمراجعاتبهآنهابهمیزانقابلتوجهی
افزایش یافته است .به عنوان نمونه ،مرکز خیریه
«خدمات جامعه کاتولیک» که در یوتای شمالی
فعالیت میکند ،میگوید :این مرکز در حالت
عادی ۵۶۶مشترکدایمدارد،امااززمانتعطیلی
دولتاینرقم۵۰درصدافزایشیافتهاست«.دبورا
نیلسن» هماهنگکننده برنامه توزیع غذای این
سازمانخیریه،میگوید«:اگراینوضعادامهیابد،
شایدمجبورشویمکهغذایداخلسبدراکوچکتر
کنیم،امادرهایسازمانماهمیشهبازخواهدبود».
هفتهگذشتهدرمنطقهواشنگتنهمبیشاز۲۴۰۰

پس ازحنیف اتمر ،گلبدین حکمتیار نیز نامزد ریاست جمهوری افغانستان شد

«قصابکابل»دراندیشه«ارگ»

نبی شریفی -منتقدان می گویند «عفو بدون عدالت»
بزرگ ترین خیانت اشرف غنی به مردم افغانستان
با گشودن آغوش بازش برای «گلبدین حکمتیار» در
مهر ماه 95بود .رئیس جمهور افغانستان طی دو سال
و نیم گذشته چشمانش را به روی جنایات فردی که به
سبب راه انداختن جوی خون در پایتخت ،به «قصاب
کابل» شهرت یافته بود بست تا شاید به واسطه او
بتواند با طالبان گفت وگو کند و به همین دلیل مورد
انتقاد قرار گرفت  .طالبانی که هرگز حاضر به گفت
و گو با دولت نشد و ترجیح داد تا در دوحه و ابوظبی
و تهران سخنانش را به گوش اشرف غنی برساند.
گروهی که امروز  بیش از هر زمان طی 18
ســال گذشته خــاک افغانستان را تحت
کنترل و نفوذ خود دارد .در این میان ،تنها
پیروز این تصمیم غنی ،گلبدین حکمتیار،
رهبر حــزب اسالمی افغانستان بــود .او
پس از  20سال به کابل بازگشت،
نامش از فهرست سیاه سازمان
ملل بیرون آمد و حاال دیروز نیز
اعــام شــد کــه بــرای نامزدی
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انتخابات ریاست جمهوری و رسیدن به ارگ ثبت
نام کرده است .حکمتیار« ،فضل الهادی وزیــن» از
ترکتباران افغانستان و «حفیظ الرحمن نقی» از قوم
تاجیک را به عنوان معاونان خود اعالم کرده است.
او درباره برنامه آینده خود گفت که معتقد به تقسیم
قدرت در آینده نیست و باور دارد که یک نظام مرکزی
قدرتمند میتواند افغانستان را نجات دهد .حکمتیار
گفت که دولــت کنونی «بــرای صلح ،حل بحران،
رسیدگی به فقر و رفع گرسنگی» برنامه ندارد و تا «گلو
در فساد غرق» است .امروز در حالی آخرین روز ثبت
نام نامزدهای انتخاباتی است که اشرف غنی و عبدا...
هنوز با معاونان خود برای انتخابات ثبت نام
نکرده اند .روز جمعه «محمد حنیف اتمر»،
مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان
نیز از ثبت نام خود خبر داد .او گفت که در
توافقنامه «تیم صلح و اعتدال»
متعهد شده که طی شش ماه
تا یک سال قانون اساسی این
کشور را تعدیل کند و نظام را
تغییر دهد.

نفربرایدریافتغذابهپنجمرکزیکهتوسطبانک
غذای«کپیتالاریا»برایتوزیعغذابینکارمندانو
کارکنان پلیس یا همان اف بی آی ایجاد شده بود،
مراجعه کردند .این رقم بیش از دو برابر جمعیتی
است که تصور میشد به این مراکز بروند .دست
کم ۳۵هزارنیرویپلیسآمریکاحقوقعقبافتاده
دارند که با توجه به قیمت غذا در این کشور ،راهی
به جز دریافت کمک غذایی برای گذران زندگی
ندارند.بهگفته«رداموتیا»مدیراجراییکپیتالاریا
هفتهگذشتهیکیازمراجعانبهاوگفتهکهخودش
قبالغذایرایگانبینافرادتوزیعمیکردهوهرگز
فکر نمیکرده که زمانی به کمک بانک غذا محتاج
شود.موتیامیگوید«:فکرمیکنمافرادازاینکهدر
چنینشرایطیقرارگرفتهاند،کمیشوکهوغافلگیر
شدهاند ».تعطیلی دولت آمریکا که امروز اولین ماه
خودراپشتسرمیگذارد،باعثبیکاریحدودیک
میلیوننفرشدهاست.

ترامپ :در مرز مکزیک سجاده نماز پیدا شده است!

ازالتین هراسیتااسالم هراسی

 29روز از تعطیلی دولت فــدرال گذشت و
دونالد ترامپ که نتوانسته بود با قاچاقچی
مواد مخدر ،مجرم و جنایتکار معرفی کردن
مهاجران کشورهای آمریکای التین ،رای
کنگره برای تصویب بودجه را به دست آورد،
حربه اسالم هراسی را رو کرد .به گزارش
آناتولی،دونالدترامپ،رئیسجمهورآمریکا
در حالی روز جمعه در توئیت اش از کشف
سجادهنمازدرنزدیکیمرزآمریکابامکزیک
خبر داده که هدفش «ارتباط دادن تروریسم
به اسالم و مسلمانان» است .رئیس جمهور
آمریکا آن ها را در میان مهاجرانی می داند
که از مرز مکزیک به صورت غیر قانونی وارد
خاکآمریکامیشوند.ترامپبهیکگزارش
روز چهارشنبه روزنامه واشنگتن اگزماینر
اشــاره کرد که در آن یک گلهدار در ایالت
نیومکزیکو که نامش فــاش نشده مدعی
شده نزدیک مرز جنوبی سجادهای دیده و
مشاهدهکردهکهافرادچینی،آلمانی،روسی
و اهل جمهوری چک نیز از این مرز عبور

میکنند .آنا گیاریتلی ،نویسنده این مقاله
دبیرمطبوعاتیسابقفدراسیوناصالحات
مهاجرتی آمریکاست؛ سازمانی که از سوی
مرکزحقوقفقرایجنوبیدرآمریکابهعنوان
یک گروه مروج نفرت شناخته میشود .این
گلهدار گفته است :افــراد زیــادی میآیند و
فقطاهلمکزیکنیستند.مردموعمومافراد
تهدید تروریستی را درست درک نکردهاند.
اینچیزیاستکهواقعاترسناکاست.این
گلهدارامااذعانکردکههنوزکسیراباچهره
خاورمیانهایندیدهکهدرمیاناینمهاجران
غیر قانونی باشد .حال آن که خود رسانه
گزارشدهندهنیزهیچسندومدرکیازپیدا
شدنجانمازارائهندادهاست.ادعایترامپ
در حالی اســت که پیشتر اعــام شــده بود
پناهجویان بیشتر اهل کشورهای مکزیک،
السالوادور ،گواتماال و هندوراس هستند.
ترامپدرحالیاز«فیکنیوز»سخنمیگوید
که خود عامل پخش کننده «اخبار جعلی» و
نفرتپراکناست.

نمای روز

پس از دیدار کیم یونگ چول ،فرستاده
ویژه رهبر کره شمالی با ترامپ،کاخ
سفید اع ــام کــرد رئیس جمهوری
آمریکا با رهبر کره شمالی اواخر ماه
فوریه (ابتدای اسفند) دیدار خواهد
کرد .واشنگتن در حالی از دیدار ترامپ
با اون در فوریه خبر داده است که به
گفته سارا هاکبی سندرز ،سخنگوی
کاخ سفید تحریم های آمریکا علیه کره
شمالی ادامه خواهد یافت .از ویتنام،
تایلند و مغولستان به عنوان میزبان
های احتمالی دومین نشست سران
آمریکا و کره شمالی یاد می شود.

قاب بین الملل

جرج بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا
برای کارکنان فدرال که بدون حقوق
کــار مــی کنند ،پیتزا مــی بــرد .او در
اینستاگرامش نوشت وقت آن رسیده
که مقامات آمریکایی به اختالفات و
تعطیلی دولت پایان دهند.

