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تحلیل روز
دوره جدید کار پارلمان عراق
زیر فشار چالش ها
سید رضا قزوینی غرابی -فصل دوم قانون
گذاریپارلمانعراقپسازیکدورهتعطیالت
یک ماهه قرار است از امروز آغاز شود .در دوره
سه ماهه فصل اول ،هیچ قانونی به جز قانون
بودجه تصویب نشد و این ناکامی ،به عنوان
یک رکورد برای پارلمان فعلی ثبت شده است.
بخش قابل توجهی از فصل اول قانون گذاری
بهرأیاعتمادبهکابینهعبدالمهدیوهمچنین
چالش وزارتخانه های بدون وزیر گذشت که
هنوزنیزادامهدارد.اختالفاتسیاسیرهبران
نقش مهمی در ناکامی رأی اعتماد به کابینه و
مشخص نبودن بخش قابل توجهی از رؤسای
کمیسیون های داخلی مجلس داشته است
کهمیتوانستبهوضعقوانینکمککند.قرار
است در جلسه احتمالی امروز موضوع مبارزه
با فساد اداری و سازوکارهای آن بررسی شود.
هرچند که به نظر می رسد بزرگ ترین چالش
فصل جدید کاری پارلمان ،موضوع جنجالی
حضور نیروهای آمریکایی در عراق باشد .پس
از اظهارات ترامپ درباره کنترل ایران از خاک
عراق ،بخشی از قوای سیاسی عراق خواستار
اخــراج آمریکایی ها شده اند اما تالش برای
برگزاری جلسه فوق العاده پارلمانی در دوره
تعطیالتناکامماندهبود.اکنونبرخیجریان
ها تالش می کنند قانونی برای شکل حضور
آمریکاییهایااخراجآنهاوضعکنند.هرچند
بعیدبهنظرمیرسدپارلمانبتواندتصمیمیدر
اینبارهبگیرد.همچنانکهشعارمبارزهپارلمان
با فساد نیز بدون وجود سازوکار مشخص برای
مقابله با آن ،بــدون نتیجه ارزیابی می شود.
در هر صورت پرونده چالش برانگیز نظامیان
آمریکایی،تکمیلکابینه،معضلهمیشگیآب
و برق ،آوارگان و بیکاری از چالش های جدی
فصل کاری جدید پارلمان است که احتماال
همچنان در سایه کشمکش های سیاسی ،با
ناکامییانتیجهحداقلیمواجهشود.

درحالیکهکمیتههایمختلفمجلسنمایندگان
آمریکا عملکرد دوساله ترامپ را برای به چالش
کشیدن وی بررسی می کنند ،دادگاه های ایالت
متحده نیز در حال صدور حکم برای یاران سابق
رئیسجمهورهستند؛احکامیکهدرپیتحقیقات
 22ماههبازرسمولرآغازشدهاست.روزپنجشنبه،
پــل مــنــافــورت ۶۹ ،ســالــه ،رئیس سابق کــارزار
انتخاباتی ترامپ که  9ماه گذشته را در زندانی
در ویرجینیا گذرانده است ،با تن پوش سبزرنگ
زندان و نشسته بر صندلی چرخدار وارد دادگاه
شد .پس از آن قاضی الیس ،قاضی فدرال ایالت
ویرجینیا ،پل منافورت را به دلیل تخلفات مالی به
 ۴۷ماهزندانمحکومکرد.ایندرحالیاستکهاو
درآگوستگذشتهبههشتموردتخلفمتهمشده
بود .این هشت مورد عبارت اند از پنج اتهام مربوط
به فرار مالیاتی ،یک اتهام مربوط به اعالم نکردن
حسابهایبانکیخارجازکشورودواتهامدیگرنیز
مربوط به تخلفات بانکی است .احتمال داشت که
منافورتبه ۱۹سالونیمتا ۲۴سالزندانمحکوم
شوداماوکیالناوازقاضیدرخواستکردهبودند

رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ به  ۴۷ماه زندان محکوم شد

یارانترامپ درمنگنه

به دلیل سن ،وضعیت جسمی او و همکاریاش
با مقامات در اعمال مجازات تخفیف قائل شود.

محکومیت بی سابقه عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل

روز انزوای بنسلمان

وجوددارد.ایننخستینقطعنامهانتقادیشورای
حقوقبشرسازمانمللدربارهنقضحقوقبشردر
عربستاناززمانتاسیسآندرسال ۲۰۰۶است.
کاناداواسترالیانیزکهجزومتحدانآمریکاهستند،
از آن حمایت کردند .شورای حقوق بشر سازمان
ملل در بیانیه خود گفته که قتل خاشقچی را «به
شدیدترین لحن محکوم کرده» و «شرایط قتل وی
باردیگرایجابمیکندکهازروزنامهنگارانحمایت
وحقآزادیبیاندرسراسردنیاحفظشود».اعدام
هایفراقضاییتوسطآلسعودمورددیگریاست
کهخشمجامعهجهانیرابرانگیختهاست«.اگنس
کاالمارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره اعدام
های فراقضایی گفت« :این مسئولیت جمعی بر
ُگرده جامعه بین الملل است که نقض حقوق بشر
در کشوری را مورد توجه قرار دهد که تاکنون از هر
بررسیوتحقیقیفرارکردهاست».

جامعه جهانی در موضعی هماهنگ گام بلندی
برای مقابله با نقض حقوق بشر توسط آل سعود
برداشت و ضمن انتقاد از بازداشت فعاالن حقوق
زنــان عربستانی (از جمله لجین هذلول ،ایمان
النفجانوعزیزهالیوسف)خواستارهمکاریریاض
باتحقیقاتمربوطبهقتل«جمالخاشقچی»شد.
خاشقچی دوم اکتبر (دهم مهر) در کنسولگری
عربستان در استانبول ترکیه کشته شد .نهادهای
اطالعاتی آمریکا اعالم کرده اند که این قتل نمی
توانسته بدون دستور مستقیم «محمد بن سلمان»
ولیعهد سعودی انجام شده باشد .دستکم ۳۶
کشور قطعنامه سازمان ملل در انتقاد از وضعیت
رعایت حقوق بشر در عربستان را امضاکرده اند.
 ۲۸عضواتحادیهاروپاازجملهاینکشورهاهستند.
هرچند که هنوز میان کشورهای اروپایی درباره
فروشتسلیحاتبهعربستانسعودیاختالفنظر





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

پلیبهلطففضایمجازیومهریهایباطعمبلوط!




5.8 M views

4.2 M views

مهریهایباطعمبلوط
واکنش ها به مهریه جالب یک زوج لردگانی در استان
چهارمحال و بختیاری هم جالب توجه بود .زوج جوان
لردگانی که خود را در مقابل طبیعت زادگاهشان
مسئول میدانند ،در واپسین روزهای سال و مقارن با
هفته منابع طبیعی ،با انتخاب مهریهای زیست محیطی
ازدواجشان را با کاشت شش هزار نهال بلوط در کوه
های زاگرس به ثبت رساندند .کاربری نوشت« :چه
خوبه این جور مهریه ها که سودش به همه مردم
می رسه ».کاربر دیگری نوشت« :اگه توی شهرهای
جنوبی کشور هم چند زوج مهریه های محیط زیستی
داشتن االن شاهد مشکل گرد و غبار توی این شهرها
نبودیم ».کاربر دیگری نظر خود را این گونه بیان کرد:
«خوشحالم عده ای از مردم برای شروع زندگیشون
رو به درختکاری آوردن ».کاربری هم نوشت « :این
روزهاتعداد زوج هایی که مهریه شون رو به جای سکه
طال به نهال تغییر میدن روز به روز در حال افزایشه».



پلیبهلطففضایمجازی

4.8 M views

عیدیدولتبهمردم!

تصاویری از وضعیت بد عبور و مــرور اهالی
روستای «دیک» شهرستان اندیکای خوزستان
در فضای مجازی پخش شد که نشان می داد آن
ها مجبورند برای رفتن به شهر و انجام کارهای
روزمره از میان رودخانه ای که پلی ندارد عبور
کنند! کاربری نوشت« :عصر حجر نیستیم ها
ســال  ۱۳۹۷هجری شمسیه !» کاربر دیگری
نوشت« :پخش شدن این تصاویر در فضای مجازی
باعث شد که وزیر کشور به استاندارخوزستان
دستور رسیدگی فوری به این موضوع رو بده».
کاربری هم نوشت « :تا حاال اون منطقه بخشدار
نداشته؟فرماندار نداشته؟استاندار نداشته؟
که یهویی یه خبرنگار عکس بگیره و به فکر
بیفتید؟»

خبری که خبرگزاری دولت به خاطر واریز چهار روز
قبل از موعد یارانه ها با عنوان «عیدی دولت به
مردم» درج کرد از پر واکنش ترین های فضای
مجازی بود .کاربری در این باره نوشت« :عیدی
هم که زودتر بهمون دادن پس چند روز زودتر
میتونیم جشن بگیریم .باز هم بگید این مسئوالن
به فکر نیستن!» کاربر دیگری نوشت« :آخ جون
هوس چاغاله کرده بودم ولی پول نداشتم حاال
با پول یارانه می تونم  100گرم بخرم و بخورم».
کاربری هم نوشت« :امسال که با تمام فــراز و
نشیب هاش داره تموم میشه ولی کاش مسئوالن
فکری به حال سال آینده کنن که کمی از مشکالت
مردم کم بشه».







2.6 M views

آموزشمقابلهباکودکربایی!
ویدئویی از نحوه آموزش کودکان در برابر کسی که
به او حمله می کند در فضای مجازی بازتاب زیادی
داشت .در این ویدئو به کودکان آموزش داده می
شودکهچگونهدرمقابلربایندهازخودمراقبتکنند.
کاربری نوشت« :لطفا ببینید و به بچههاتون یاد بدین
تا شاهد کودک ربایی نباشیم دیگه ».کاربر دیگری
نوشت« :بهتره این آموزش ها توسط پلیس و از طریق
مدارس به بچه ها داده بشه ».کاربری هم نوشت:
«جلوی کودک آزاری و کودک ربایی رو فقط با آموزش
به خود بچه ها میشه گرفت پس سعی کنیم بهشون
یاد بدیم که باید در این شرایط چکار کنن».

3.1 M views

3.2 M views

بوی عیدی ،بوی خانه تکانی!

توصیههایامنیتینوروزی

« اسیر شدیم دم عیدی ،هی بشوی بساب» این
روزها تصاویر از گردگیری و خانه تکانی های روزهای
منتهی به عید منتشر می شود که در نوع خودش
جالب است .یکی از این تصاویر ،کودکی است که
او را در حال شستن لباس نشان میدهد .کاربری
نوشته « :اندک اندک میرسد اینک بهار ...دقیقا
همین معنی رو میده که باید بشویی و بسابی!» کاربر
دیگری هم نوشته « :اسیر شدیم دم عیدی ،هی
بشوی بساب!» کاربر دیگری هم نوشته« :همه معلم
ها یادشون باشه همه امتحانات رو بندازن دقیقا
همین روزهای نزدیک عید تا مامان ها بی خیال خونه
تکونی بشن!»

یکی از داغ ترین پست های فضای مجازی ،تصویری
با توصیه های امنیتی برای ایام نوروز بود .در شرح
تصویر آمده بود« :اگر همسایه تون تو ایام عید
رفت مسافرت و خونه نبود و کاغذ تبلیغاتی الی در
خونه اش دیدید ،حتما اون رو بردارید .سارقان با
گذاشتن کاغذ الی در منزل ،از رفت و آمد آگاهی پیدا
میکنند و اقدام به سرقت میکنند!» کاربری نوشت:
«همیشه باید توصیه های امنیتی رو جدی گرفت ولی
تعطیالت نوروز بیشتر ».کاربر دیگری نوشت« :اگه
قصد مسافرت دارید غیر از توصیه های امنیتی
مراقب رانندگی تونم باشید که خدای نکرده دچار
حادثه نشوید».

3

تخلفات رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ در
تحقیقات بــازرس ویژه پرونده دخالت روسیه در

انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۱۶آمریکا آشکار
شد.رابرتمولرگفتهاستبهزودیگزارشنهایی
خودراتحویلخواهدداد.هرچندکهبهگفتهقاضی
الیس ،محاکمه منافورت در این دادگاه ارتباطی
با اتهامات مطرح شده درباره او درخصوص تبانی
با روسیه در رقابتهای انتخاباتی سال ۲۰۱۶
نداردوتنهاتخلفاتمالیبررسیشدهاست.یکی
ازمحورهایاصلیاتهاماتعلیهآقایمنافورتدر
ایندادگاهبهمخفیکردنبخشاعظم ۶۰میلیون
دالری مربوط بود که از طریق یک حزب سیاسی
طرفدار روسیه در اوکراین دریافت کرده بود .او
متهماستاینپولرادرحسابهایبانکیخارجی
پنهان کرده و مالیات آن را پرداخت نکرده است.
قرار است منافورت چهارشنبه آینده در واشنگتن
دی.سیدریکپروندهدیگرنیزبهاتهامتوطئهعلیه
آمریکا و تالش برای کارشکنی در اجرای عدالت
محاکمه شود .او در این پرونده با حکم  ۱۰سال
زندانروبهروست.دونالدترامپ،رئیسجمهوری
آمریکا میتواند او را عفو کند اما هنوز در اینباره
تصمیمینگرفتهاست.

نیکالس مادورو قطع برق سراسری در ونزوئال را خرابکاری نامید

«جنگبرق» درسرزمین بولیوار

بحران در ونزوئال تبدیل به دومینویی شده است
که مردم در پی گریز یا کنار آمدن با یک مشکل با
مشکلی بــزرگ تر روبــه رو می شوند .شهروندان
ونزوئالیی که در پی تورم  1.3میلیون درصدی با
بحرانغذاییوبهداشتیدستوپنجهنرممیکنند
و آینده روشنی را برای خود متصور نیستند ،با قطع
برق سراسری زندگی در تاریکی را تجربه کردند.
به گزارش آسوشیتدپرس ،پنج شنبه شب تا اواسط
روز جمعه از  ۲۳ایالت ونزوئال ،برق سراسری در
 ۲۲ایالت قطع شده بود .قطع برق در ونزوئال پدیده
جدیدینیست،اماهیچگاهتاکنونخاموشیدراین
کشور چنین گسترده و طوالنی نبوده است .قطع
برق درکاراکاس باعث ایجاد هرج و مرج وسیعی
شد .برق بیمارستانها ،درمانگاهها و دیگر مراکز
درمانینیزقطعشد.دربرخیازکلینیکهاازجمله
کلینیک نوزادان در شرق کاراکاس ژنراتورها از کار

افتادند و درمان بیماران و همچنین نوزادانی که به
مراقبتهایشبانهروزینیازدارندمختلشد.علت
قطع برق اختالل در مخزن سد «گوری» اعالم شده
است .مخزن سد «گوری» بزرگ ترین نیروگاه برق
آبی در کل جهان است .بر اساس آمار منتشر شده،
حدود۷۰درصدبرقکلونزوئالتوسطاینسدتولید
میشود.منتقدان،فسادوکمبودسرمایهگذاریرا
عامل مشکالت شبکه توزیع برق ونزوئال می دانند،
در حالی که نیکالس مادورو ،رئیس جمهوری این
کشور از خاموشی سراسری به عنوان خرابکاری و
«جنگبرق»یادکردهوخوآنگوایدو،رئیسجمهور
خودخوانده و آمریکا را مسبب مشکالت این بخش
می داند .شبکه توزیع برق سراسری در ونزوئال از
بهترین شبکههای بــرق در کشورهای آمریکای
جنوبی بود اما در اثر سوءمدیریت و فساد اقتصادی
اکنونفرسودهشدهاست.

...

کارتون های روز

رئیس جمهور بیمار الجزایر در حالی
کــه روی تخت بیمارستانی در ژنو
سوئیس تحت مراقبت است به تصویر
کشیده شده .سایه معترضان در پشت
پنجره دی ــده مــی شود.معترضانی
کــه دیــــروز بـــرای ســومــیــن هفته به
خیابان ها آمده بودند.
بوتفلیقه  ٨٢ساله قصد دارد برای
دور پنجم در انــتــخــابــات ریــاســت
جمهوری الجزایر شرکت کند .او
هــفــتــه گــذشــتــه بـــرای ن ــام ــزدی در
انتخابات ثبت نام کرد  .
طرح :مجله اکونومیست

دیوار افتخارات ترامپ؛ نوبل نداشته،
توافق با کره شمالی پس از انجام دو
دیدار در سنگاپور و ویتنام بی نتیجه
مانده و تنها دستاورد رئیس جمهور
آمریکا دریافت نامه ای عاشقانه از سوی
کیم جونگ اون بوده است.
کاری ازپاتریک چاپاته  -دبیر
کارتون نیویورک تایمز

