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سارا نتانیاهو به دنبال
تابعیت آمریکایی

در جریان سفر «نتانیاهو» و همسرش به آمریکا « ،ســارا نتانیاهو» در یک مالقات خصوصی از «کوشــنر» داماد یهودی رئیس جمهور آمریکا خواسته است برای وی و همسرش تابعیت
آمریکایی بگیرد.این اصرار همسر نتانیاهو به دلیل نگرانی از بازداشت وی و شخص بنیامین نتانیاهو است که اکنون به دلیل دست داشتن در پرونده های فساد تحت فشار است.این
در حالی است که به نوشته «هاآرتص» ساکنان تلآویو برای دوازدهمین هفته پیاپی در اعتراض به فساد مالی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به خیابانها آمدند و تظاهرات کردند.
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نقشه های انتخاباتی آقای نخست وزیر
اواخرسالگذشتهمیالدیبودکهنخستوزیرعراقازصدور
دستوریبرایملحقکردنبسیجمردمیعراقبهبدنهارتش
این کشور خبر داد .پس از گذشت 15ماه از آن تاریخ ،اکنون
حیدرالعبادیباصدوردستورمعروفبهشماره،91الحشد
الشعبیرایکسازماننظامیکامالمستقلازدیگردستگاه
های نظامی و امنیتی عراق تعیین کرد و ضمن آن که ریاست
آنرابرعهدهشخصنخستوزیریعنیفرماندهکلنیروهای
مســلح گذاشــت ،حقوق و مزایای افراد آن را همرده با ارتش
تعیینکرد.بازهزمانیایناقدامنخستوزیرپرسشهاییرا
دربارهدالیلالعبادیبرایچنینتصمیمیبرانگیختهاست.
بســیاری عقیده دارند که این تصمیم در وهله نخست نقشه
ای برای انتخابات است .العبادی می توانست پس از اعالم
رســمی پایان داعش چنین تصمیمی را اتخاذ کنــد اما تنها
دو ماه مانده به انتخابات این تصمیــم را گرفت تا اعتراضات
رهبرانواعضایالحشددربارهنادیدهانگاشتنحقوقآنها
دربودجهسالجدیدوحقوقپایینآنانرافروبکاهدوعمالاز
ترسیمشدنچهرهخوددرجامعهودربرابرمنتقدانورقبایش
به عنوان فــردی که مانــع از احقاق حقوق رزمندگان اســت
جلوگیری کند .به خصوص آن که بیم آن می رفت تظاهرات
فراگیری توســط الحشد الشــعبی برگزار شــود.نکته دیگر
این که بودن تشکیالت زیر نظر نخست وزیر ،عمال می تواند
به کاهش نفوذ ایران در این گروه بینجامد و این مســئله می
توانستمدنظرنخستوزیرنیزباشد.بهویژهآنکهبادریافت
ردیفبودجهمستقلدرآیندهوتقسیمامکاناتمساویمیان
این گــروه و ارتش و دیگــر نهادهای امنیتــی و نظامی عراق،
وابستگی وروابط الحشدباایرانرا نیزکاهشخواهددادیا
قطعخواهدکرد.عالوهبراینالحاقهمهاینگروههادرقالب
الحشد،کنترلالعبادیودولتبرآنهاراراحتترمیکندبه
ویژهآنکهبرخیازاینگروههابهدنبالتعریفمأموریتهای
نظامیبرونمرزیبرایخودهستندواینمسئلهعالوهبراین
کهباعثنگرانیبرخیقدرتهایمنطقهایوبینالمللیکه
اتفاقا روابط خوبی با العبادی دارند می شــود نخست وزیر را
نیزباچالشمواجهخواهدکرد.البتهتاروشنشدنجزئیات
مربوط به این تصمیم هنوز نقاط گنــگ و اختالف نظرهایی
وجود دارد و راه به پایان نرسیده است .وجود 30هزار عنصر
اینگروهکههنوزمشخصنیستدولتآنهارادربدنهالحشد
بپذیردیاخیرواینکهمأموریتهایالحشددرچهمساحتی
از جغرافیای عراق صورت خواهد گرفت ،ســاح سنگین در
اختیارالحشد،نسبتوارتباطالحشدوبدنهنظامیجدیدآن
بارهبرانسیاسیاینگروهوبهکارگیریاحتمالیآنانتوسط
اینرهبرانسیاسی،مسائلمهمیاستکهبایدمنتظرروشن
شدنآنهاوجزئیاتتصمیمالعبادیبود.

موافقت کنگره چین با ریاست جمهوری نا محدود «شی جین پینگ»

«مائو »2وارد میشود!

نبی شــریفی-دیگر می توان رئیس جمهور شــی را
امپراتور «شی جین پینگ» خطاب کرد .او اکنون می
تواند بــا قدرت خــود «رویــای چینی» را محقــق کند.
کنگــره ملــی خلق چین ،در نشســت ســاالنه خــود با
اصالح قانون اساسی این کشــور ،محدودیت دو دوره
پنج ســاله ریاســت جمهــوری در چین را حــذف کرد
و اجــازه داد رئیــس جمهور فعلــی ،به طــور نامحدود
بــه کار خــود ادامه دهــد .تصمیــم حزب کمونیســت
چین ( )CPCبا از بین بردن محدودیت دوره ریاســت
جمهوری یک تحول عظیم را رقم زد .تحولی که به نظر
می رسد زمینه را فراهم کند تا شی جین پینگ نه تنها
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به «رئیس همه چیز» ،بلکه به رئیســی «برای همیشه»
تبدیل شــود.پیش از این در نوزدهمیــن کنگره حزب
کمونیســت چین که اوایل آبــان ماه برگزار شــده بود
تصویب شد که «اندیشــههای شــی جینپینگ برای
عصر جدید سوسیالیســم چینی» به عنوان بخشی از
اساسنامه حزب به طور رسمی ثبت شود .بدین ترتیب
او به جایــگاه تاریخــی «اندیشــهورز پیشــتاز» انقالب
ارتقا یافت و جایگاهــی همتراز با «مائــو» ،بنیان گذار
جمهــوری خلق چین به وی داده شــد .پــس از تدوین
اندیشــه های «مائــو» ،که بخشــی از مــرام نامه حزب
کمونیستچینمحسوبمیشود،ایناولینباراست
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عراق

که اندیشه های یک رهبرحزبی ،درزمان حیات او وارد
«قانون اساسی حزب» شــده اســت .از این پس  ،شی
جینپینگ در تمام عرصههای سیاسی تصمیم آخر را
خواهد گرفت؛ تصمیم آخر در کنار حضور نامحدود در
قدرت .دیروز ،از میــان دو هزار و  958نماینده حاضر
در اجالس فقط دو نماینده بــه الیحه اصالحی قانون
اساســی رای منفــی دادند ،ســه نماینده نیــز در رای
گیریشرکتنداشتند.در 36سالگذشته،نخستین
بار اســت که با ایــن رای بســیار باال ،اصالحیــه قانون
اساســی در کنگره چیــن تصویب می شــود ،تصویب
این مصوبه یکی از نادرترین رویدادهــا در تاریخ چین
نوین از سال  1949میالدی است .محدودیتهای
زمانی را دنگ شــائوپینگ ،سیاســتمدار سرشــناس
جمهوری خلــق چین ،طراحــی کرده بــود« .جیانگ
زمین» و «هو جینتائو» ،دو رئیسجمهور پیشــین ،هر
یک دو دوره پنج ســاله بر سر کار بودند .گفته میشود
هدف از محدودیتهای زمانی ،جلوگیری از بازگشت
بــه هرجومــرج و کشــمکشهای ناشــی از رهبــری
مادامالعمر ،بهطور مشــخص در دوره «مائو» و جریان
موسومبه«انقالبفرهنگی»است.مخالفانشیجین
پینگ عملکرد او را نوعی «کودتای نرم» ارزیابی کردند
و معتقدند که او خواســتار ایجاد حکومتی اتوکراتیک
(اســتبداد فردی) در چین است .برخی کارشناسان
معتقدند بسط قدرت در این کشور تک حزبی به فساد
خواهد کشید .با این حال ،برخی از اقتصاد دانان نیز
استدالل می کنند «شی» شروع به تغییر دادن جریان
هایی کرده است که با مبارزه برای یک حزب پاک آغاز
می شــود .مبارزات عظیم او علیه فســاد هزاران تن از
مقامات حزبی در تمام ســطوح و بازسازی مجوزهای
بنیاد خلق چین از جمله همین موارد است.

پیشنهاد وساطت سوئد و سوئیس
میان واشنگتن و پیونگ یانگ

کره شمالی :زانو نخواهیم زد
کره شــمالی همچنان به روند رویارویی و مقابله بــا آمریکا به رغم
موافقت برای دیدار ســران دو کشــور ادامه می دهد و گفته است
تســلیم تحریم ها نخواهد شــد .روزنامه 'رودونگ سینمون' مهم
ترین نهاد حزبــی و دولتی کره شــمالی تصریح کــرد :آمریکا باید
بداند با زور ،فشــار و تحریم نمی تواند پیونگ یانــگ را از پا درآورد
و این کشــور در مقابل واشــنگتن زانو نخواهد زد.همزمان ،سوئد
و سوئیس حاضر شدهاند میانجی گری در دیدار و گفتوگو میان
رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی را به عهده بگیرند .این دو
کشور در روابط کره شــمالی و آمریکا وضعیت دیپلماتیک ویژهای
دارند.ســوئد بــرای آزادی اوتو وارمبیــر ،دانشــجوی آمریکایی از
زندان کره شــمالی کوشــش زیادی کــرد و ترامپ پیــش از این از
خدمات سوئد در این رابطه تشکر کرده بود .سوئیس نیز کشوری
است که کیم جونگ اون ،در آن جا به مدرسه رفته است .البته اون
پس از به قدرت رسیدن در ســال  ۲۰۱۱میالدی دیگر خاک کره
شمالی را ترک نکرده اســت .رئیسجمهورآمریکا نیز با اعالم این
که کرهشمالی وعده داده پیش از نشستهای برنامهریزی شده و
در طول گفتوگوها میان دو کشور آزمایش جدید موشکی نداشته
باشد ،تاکید کرد :پیونگ یانگ خواهان صلح است.ترامپ گفت:
کرهشمالی از  ۲۸نوامبر  ۲۰۱۷آزمایش موشکی نداشته و وعده
داده است در طول نشستهای ما هم این کار را نکند .معتقدم آن
ها به آن تعهد پایبند خواهند بود .وی افزود ":فکر میکنم زمانش
رسیده است .چه کســی میداند چه اتفاقی رخ خواهد داد وقتی
دیدار برگزار شود .ممکن است خیلی سریع خارج شوم یا بنشینم
و بزرگ ترین توافق را برای جهان رقم بزنم".
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آزادسازی نیمی از غوطه شرقی
دمشق توسط ارتش

عملیات امنیتی در کرکوک برای
نابودی بقایای داعش

ابقای ماریلوپن به عنوان رهبر
حزب جبهه ملی فرانسه

رونمایی ترامپ از شعار
انتخاباتی اش برای سال2020

ارتــش ســوریه و نیروهــای همپیمان با پیشــروی
در چند محــور توانســتند  52درصد از مســاحت
اشــغالی غوطــه شــرقی را آزاد و مقادیری ســاح
ساخت فرانســه در مقرهای تروریستها کشف و
ضبط کنند .در کنــار عملیات میدانی ،مذاکراتی
برای خروج « 600فرد مســلح» از گذرگاه دولتی
جســرین در جریان اســت .برای خروج افراد غیر
نظامی از غوطه شرقی آتشبس از ساعت  9صبح
تا  2بعدازظهر برقرار است ولی تروریست ها اجازه
خروج این افراد را نمیدهند و از آنان به عنوان سپر
انسانی استفاده میکنند.

نیروهای امنیتی و حشــد الشــعبی عملیاتی را در
کرکوک واقع در شــمال عراق آغاز کردند .استان
کرکــوک از غنیترین مناطــق نفتی عراق اســت
و بارها هــدف بقایای داعــش و گروههای مســلح
کردی قــرار گرفته کــه نمیپذیرند تحــت کنترل
دولت مرکزی باشــند و این مســئله موجب تردید
دربــاره امــکان برگــزاری انتخابــات پارلمانی در
آن جا شــده اســت .این عملیات امنیتــی با هدف
"تصحیح اشتباهات" است ،آن هم بعد از شکست
عملیاتقبلینیروهایعراقیواکتفاکردنبهطرد
تروریستها که باعث شد به مکان دیگری بروند.

حزب راســت افراطــی جبهــه ملی فرانســه به
طور کامل روابطش را با بنیان گذار خود یعنی
ژان مــاری لوپن قطع و دخترش مــاری لوپن را
برای یک دوره جدید در مقام رهبری حزب ابقا
کرد .این حزب در سال  ۲۰۱۵ژان را به دلیل
برخی اظهاراتش علیه یهودیان اخراج کرد اما
ریاست افتخاری او را لغو نکرده بود .رای گیری
دیروز در کنگره این حزب راســت افراطی یک
ضربه بزرگ به ژان ماری لوپن  ۸۹ســاله است
که در ســال  ۱۹۷۲نخســتین بار این حزب را
بنیان نهاد.

رئیس جمهور آمریکا شنبه شب از شعار انتخاباتی
اش در انتخابات ریاســت جمهوری سال 2020
این کشــور رونمایی کرد« :عظمت آمریکا را حفظ
کن» ترامــپ ماه گذشــته اعالم کرد کــه در رقابت
هایانتخاباتیسال 2020شرکتمیکندو«براد
پارســکیل» را به عنوان مدیر ســتاد انتخاباتی اش
معرفی کرد.این درحالی اســت که رئیسجمهور
آمریــکا اکنــون در حــال مذاکــره بــا وکیــل «بیل
کلینتون» در ماجرای استیضاح ناکام او از ریاست
جمهوری است تا به وی در پرونده تحقیقات درباره
«دخالت روسیه در انتخابات» کمک کند.
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اظهارنظر روز
عطوان:

پایان نقش ترکیه در ناتو

ســردبیر روزنامــه «رای الیــوم» در ســرمقاله خــود نوشــت:
بزرگتریندستاوردبرایملت،دولتواحزابترکیهازطریق
مداخلهشان در بحران سوریه ،این است که آن ها به صورتی
«بهتآور»متوجهشدندعضویتشاندرپیمانناتوکهیکیاز
موسسان آن بودند ،عضویتی درجه «پنجم» است؛ عضویتی
با وظایف اجبــاری و بدون هرگونه حــق متقابل .عبدالباری
عطوان افزود :رئیسجمهور ترکیه ،روز شــنبه در ســخنانی
با توجه به همکاری نظامی کشــورش با ناتو در افغانســتان،
سومالی و بالکان از این ســازمان خواست به سوریه بیاید و به
ترکیهدرمحافظتازمرزهایشدربرابرتروریسمکمککند.
ناتو هرگز بــه درخواســتهای اردوغان پاســخ نخواهد داد.
چراکه ناتو با ترکیه در چارچوب سیستم ارباب و برده تعامل
میکندنههمپیمان.ازطرفی،ترکیهازنظرسیاسیونظامی
برایغربحکممانعیدربرابرورودمسلمانانبهاروپاراداشت
و این نقش به محض اینکه اردوغان «پرچــم عثمانی» را باال
برد،پایانیافت.آمریکاییها،ترکیهرادرسوریهدرگیرکردند
تا مانع رفتن آن به شرق شــوند .اهداف آمریکا محقق شده؛
تخریب ســوریه ،بیثبات و ناامن کردن ترکیه و ایجاد تهدید
برایوحدتارضیودموگرافیاینکشور.

...

خبرهای متفاوت
▪تغییر مذهب عروس جدیدملکه

دیلی میل« :مگان مارکل» عروس جدید خاندان سلطنتی
انگلیس در مراســمی محرمانه ،پیش از ازدواج با نوه ملکه
این کشور ،با انجام غســل تعمید مذهبش را تغییر داد .پدر
مگان مارکل  36ساله مدیر نورپردازی بازنشسته هالیوود
و پیرو کلیســای اسقفی (انشــعاب اصلی کلیسای انجیلی
در آمریکا) اســت در حالی که مادرش پیــرو فرقه دیگری از
پروتستان است .او در زمان نامزدی با شاهزاده هری اعالم
کرد به احترام ملکــه الیزابت -که رهبر کلیســای انگلیس
است -به مسیحیت انجیلی تغییر مذهب میدهد.
▪پیروزی"نامزد بی چهره" در ایتالیا

یورونیوز :عروس پیشــین رئیس مافیــای ایتالیا که پس از
کشتهشدن پدر شوهر و همسرش تحت حفاظت پلیس این
کشور روزگار میگذراند ،در انتخابات پارلمانی ایتالیا پیروز
شد« .پییرا یِلو» که طی  27سال گذشته ،چهره خود را در
مالء عام می پوشاند ،در انتخابات ایتالیا به عنوان نماینده
حزب «پنج ستاره» به پارلمان این کشور راه یافت .او توانست
 51درصد آرا را در سیسیل از آن خود کند .شهروندان این
شهر به این زن لقب «نامزد بیچهره» دادهاند.
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