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راه یابی نخستین زن مسلمان
به پارلمان استرالیا

ترامپ پرونده تحقیقات روسیه را «مککارتیسم» خواند

تحلیل روز

روی مبهم سیاست درعراق

دادگاه عالی عراق پس از کش و قوس های فراوان و پس از سه
ماهازبرگزاریانتخابات،نتایجنهاییراتأییدکرد.اکنونرئیس
جمهور باید دستور برگزاری نخستین جلسه پارلمان را تا ۱۵
روز آینده صادر کند.تب و تاب ائتالف ها برای تشکیل ائتالف
بزرگ تــر نیز شــدت گرفته اســت .جلســه ای میــان حکمت،
سائرون،النصروالوطنیهدرهتلبابلبغدادبرگزارشدکهظاهرا
نتیجه مشخصی نداشته است.دیروز نیز قرار بودائتالف های
نزدیکبهمالکیبیانیهمنتشرکنند.درکناراینهابایدمطرح
شدن نام چند فرد برای نخست وزیری رادر نظر داشت؛ گزینه
هایی مانند فالح الفیاض ،هادی العامری ،فائق زیدان ،طارق
النجم و  . ....سیاست در عراق ،این روزها دوباره آن روی مبهم
و پیچیدهاش را که دارای عدم قطعیتهای بسیار است ،نشان
داد.حاال سائرون و فتح هم دوباره از یکدیگر فاصله گرفتهاند و
کسیهمنمیتواندتضمینبدهدکهاینفاصله،طیروزهای
لمعناداری
آیندهقطعاحفظخواهدشدیانه.اکنونهیچتحو 
کهنشاندهددولتجدیدبادولتهایسابقیاعراق ۲۰۱۸با
عراقپیشازآنمتفاوتاستدیدهنمیشود.چهرههاوائتالف
هاورهبرانسیاسیسابقهمچناندرفضایسیاسیناسالم
عراق حضور دارند.فشــارهای خارجی همچنان ادامه دارد و
مرزهایگفتمانیتحتتاثیرمنافعحزبیوجریانیقرارگرفته
وانقباضوانبساطمییابدوهمینموضوع،عدمقطعیتهای
یکند.
اینصحنهرابیشتروبیشترم 

اندیشکده روز
آن سوی مذاکرات آمریکا -طالبان
موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان نوشت:مذاکره
باطالبانخالفراهبردترامپدرقبالافغانستاننبودهاست.
درراهبرداخیرآمریکا،نابودیداعشوالقاعده؛دودستورکار
جدی نیروهای غربی است اما نگاه به طالبان واقعبینانه بوده
و ممانعت از قدرتیابی آن مد نظر قرار گرفته است .تحقق این
راهبرددستکمازدوطریقمیسراست،نخست،تالشوتقال
برای مذاکره و دوم ،تالش برای شکســت ایــن گروه در صحنه
نظامیووادارکردنآنهابهانجاممذاکره.مشاورانترامپکه
برخالفاوافرادیکارکشتههستندیادستکماشرافخوبی
رویموضوعافغانستاندارند،بهاینجمعبندیرسیدهبودند
که فاز نظامی نمیتواند منجر به تغییر وضعیت در افغانستان
شود.ازاینرونظامیگریتنهاب هعنوانبخشیازرویکردآمریکا
تلقی شــد .بنابراین هر چند انجام مذاکرات مســتقیم و بدون
پیششــرط میتواند خالف راه کنش (تاکتیک) پایدار ایاالت
نحالنمیتوانآنرا
متحدهدرقبالافغانستانتلقیشود،باای 
نقضراهبردواشنگتندرقبالافغانستاندانست.

ندارد،خواستارشفافسازیشد.مولردرحالتحقیقدرباره
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا خشمگینانه تحقیقات
احتمال مانع تراشی ترامپ در راه برقراری عدالت است و
درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری2016
شایعاتمربوطبهتباتیتیمترامپباروسیهبرایتاثیرگذاری
کشورش را به عنوان «مک کارتیسم» (متهم کردن مخالفان
بر انتخابات ریاست جمهوری
بهکمونیستبودنیاخرابکارییاخیانتبدونارائه
 2016آمریکا به نفع ترامپ
دالیل مبرهن و شفاف) به بدترین نحو آن محکوم
را بررسی می کند.همچنین
کرد .وی که با موجی از توئیت هایش درصدد بود در
نیویورک تایمز گزارش داد که
پی حمالت دموکرات ها ضدحمله ای انجام و زمین
مک کارتیسم ،اصطالحی
مک گان طی  30ساعت ادای
بازی را تغییر دهد ،نوشت «:جوزف مک کارتر در
فعالیت
به
اشاره
برای
است
شهادت ظرف  9ماه گذشته،
برابر(بازرس)مولرمثلیکبچهاست».خشمترامپ
هایضدکمونیستی
اطالعاتی در خصوص خشم
درتوئیتهایشادامهدارشدوتاکیدکردکهخودش
به «دان مک گان» مشاور حقوقی کاخ سفید اجازه سناتور جوزف مک کارتی ترامپ از این پرونده و توصیه
همکاری با پرونده تحقیقات درباره مداخله روسیه در آغاز دوره جنگ سرد ،که هایش به مشاور حقوقی کاخ
در انتخابات آمریکا را داده است.توئیت ترامپ در موجب شد موجی از عوام سفیدبرایپاسخگوییدرمقابل
پاسخ به گزارش روزنامه نیویورک تایمز بود مبنی فریبی ،سانسور ،فهرست بازرسان پرونده را در اختیار تیم
حقیقت یاب قــرار داده است.
بر این که مشاور حقوقی کاخ سفید اطالعاتی را در های سیاه ،گزینش شغلی،
یکی از مــوارد شهادت مشاور
خصوصدیدگاههایترامپدراختیار«رابرتمولر»
بازرس ویژه پرونده تحقیقات درباره مداخله روسیه مخالفت با روشنفکران،
حقوقی کــاخ سفید ،اخــراج
درانتخاباتریاستجمهوریآمریکاقراردادهاست .افشاگری ها و دادگاه های «جیمز کومی» مدیر سابق اف
ترامپ در سلسله توئیت هایی از روزنامه نیویورک نمایشی و تفتیش عقاید ،بی آی و وســواس ترامپ برای
فضای اجتماعی دهه
انتخاب یک فرد وفادار در راس
تایمز به دلیل اشاره تلویحی به انتقاد مشاور حقوقی
پرونده تحقیقات بــوده است.
کــاخ سفید از خــود ،به شدت
 ۱۹۵۰آمریکا را در
نیویورک تایمز خبر داد که مک
انتقاد کرد و با یــادآوری
برگیرد
گان نقشی مهم در بازداشتن
این که هیچ چیزی
ترامپ از اخراج مولر ایفا کرده است.
بــــرای پنهان
اما ترامپ این داستان را رد و مک
کـــــــــــردن
گان را به «جان دین» تشبیه کرد،
فــردی کــه مــشــاور حقوقی سابق
کاخ سفید بود که در جریان رسوایی
واترگیت،علیه«ریچاردنیکسون»رئیس
جمهوریوقتآمریکاشهادتداد.ترامپ
بارهابهطورلفظیازرابرتمولرانتقادکرده
و این حمالت ،نشان از نگرانی وی از این
پرونده تحقیقاتی دارد .رئیس جمهوری
آمریکا نام «شکار جادوگر» را بر تحقیقات
رابرتمولرنهادهاست.
در حالــی کــه ونزوئال بــه علت مشــکالت اقتصــادی بــا تورم
سرسامآوری روبهروست ،نیکالس مادورو از مردم خواست از
طرح اقتصادی مالی جدید دولت که قرار است با هدف بهبود
وضعیت اقتصادی اجرا شــود ،حمایت کنند .این برنامه تحت
عنوان برنامــه "بهبود اقتصاد ،رشــد و برنامه رفــاه" از دیروزدر
این کشور اجرایی شــد.این برنامه اقتصادی درحالی به اجرا
درمیآیدکهشرایطاقتصادیدرونزوئالبحرانیاستوصندوق
بینالمللی پول تورم یک میلیون درصدی را برای این کشور تا

نیکوالی پترو:

آمریکا با تحریم2گور را می کند

اقامه نماز توسط العامری به امامت نوری المالکی  -آرشیو

مذاکرات احزاب عراقی برایتشکیل دولت جدیدبه اوج رسید

دریک قدمی« فراکسیون بزرگ»

ســرانجام پس از ماهها کش و قوس بر ســر نتایج انتخابات
پارلمانی عــراق ،دادگاه فدرال نتایج بازشــماری دســتی
آرایمراکزیراکهدرخصوصآنهاشکایتشدهبودتایید
کرد.کمیساریایانتخابات،پیشتراعالمکردهبودائتالف
سائرون(مقتداصدر) 54کرسی،الفتح(هادیالعامری)
 48کرســی و النصر (حیدر العبادی)  ۴۲کرسی و دولت
القانون(نوریالمالکی) ۲۶کرسیرابهدستآوردهاندوبه
نظرمیرسدبابازشماریآرا،ایننتایجبدونتغییرماندهاند.
حاالباچراغسبزدادگاهفراکسیونهایسیاسیعراقبرای
تشکیلفراکسیونبزرگپارلمانیواردعملشدند.دراین
راستا ائتالف سائرون ،النصر ،الحکمه و الوطنیه از توافق
اولیهبرسرتشکیلهست هاولیهفراکسیونبزرگپارلمانی
خبر دادنــد ،این در حالی اســت کــه دفتر اطالعرســانی
نوری مالکــی ،رئیس ائتالف دولت قانون نیــز خبر داد که
فراکسیونبزرگرااعالممیکند.نکتهحائزاهمیتنقش
احزاب سنی و کردها در تشکیل فراکسیون بزرگ است و
هردوطرفمدعیهستندایناحزابباآنهاهمراهند.با
این رقابت به نظر میرسد دورنمای سیاسی عراق چندان
مشــخص نباشــد چراکه ائتالف الفتح به رهبــری هادی
العامری و قانون میتوانند  ۱۹4کرســی را برای تشکیل
فراکسیوناکثریتفراهمکنندچراکهالفتح ۴۸نماینده،
قانون  ۲6نماینده ،حزب الفضیله شش نماینده ،جنبش

تغییر واحدپول ونزوئال؛ برنامه مادورو برای نجات اقتصاد

تکاپو برای حفظ میراث چاوز

پایان سال 2018پیشبینی کرده است .سیاست اقتصادی
جدید ونزوئال در چند محور تنظیم شــده  ،ازجمله قرار است ،
واحدپولیجدیدیدرونزوئالواردچرخهپولیاینکشورشود
که پنج صفر از واحد پولی بولیوار کمتر دارد و ارزش آن برابر با
سه هزار و 600واحد پترو اســت.پترو ،ارز رمز نگاری شدهای
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اظهار نظر روز

تاکتیک تغییرزمین بازی

سید رضا قزوینی غرابی
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استکهبهپشتوانهنفتونزوئالارائهشدهاست.بهگفتهرئیس
جمهوریونزوئالهرپتروبرابرباحدود 60دالر،قیمتپایههر
بشکه نفت ونزوئالست .مادورواعالم کرد«:آن ها قیمتهای
ما را دالریزه کردند و من قصد دارم آن ها را تبدیل به پترو کنم،
ما قرار اســت پترو را به عنوان مرجع در همه اقتصاد این کشور

عطاءششنماینده،ارادهوکفاءاتپنجنمایندهومحورملی
سنی ۵۳نمایندهودوحزبکردبیشاز ۴۰نمایندهدارند.
اما حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و
اتحادیه میهنی کردستان عراق وابسته به خانواده جالل
طالبانیروزگذشتهمیزبانهیئتمحورملیبودندوبعداز
ایننشستبرهمکاریوهماهنگیبابقیهفراکسیونهای
سیاسی با هدف تشکیل فراکســیون اکثریت پارلمانی و
نیز لزوم تشــکیل دولت آینده بر اســاس توافق سیاســی و
گ باید
تضمینهای مکتوب تاکید کردند فراکسیون بزر 
( ۱۶۵نصف+یک) کرســی کســب کند تا بتواند اکثریت
پارلمانرادراختیارداشتهباشد.دربحبوحهنشستهای
عراقیهابرایتشکیلاینفراکسیون کهدرایستگاهپایانی
قــرار دارد ،کاخ ســفید از طریــق فرســتادهاش در ائتالف
مدعی مبارزه با داعــش در عراق تالش میکند به شــکل
استعمارگرینوین،مراتبحضورونقشآفرینیخودرادر
دولتبعدیعراقتقویتکند.ازاینروائتالفهاومسئله
مداخله در تعیین نخســتوزیر آینــده و دولــت را در صدر
توجهــات و دیدارهای برت مکگــورک قرار داده اســت.
منابع عراقی میگویند مکگورک در دیدارهایش امکان
تمدیدماموریتحیدرالعبادیبهعنواننخستوزیرعراق
یاانتخابگزینهایازائتالفالنصریاخارجازآنرابرایاین
سمتپیشنهاددادهاست.
اعمالکنیم».افزایشحداقلحقوق،مستمریبازنشستگان
و حقوق پایــه نیز از دیگــر محورهای ایــن برنامه اســت.براین
اســاس؛ در طرح جدید مــادورو ،حداقل دســتمزد در ونزوئال
برابربانیمپتروتعیینشدهاست.اینمیزانحدودابرابرباهزار
و 800بولیواراست.افزایشمالیاتبرارزشافزودهوافزایش
تناوب جمعآوری مالیات بر درآمــد ،همچنین افزایش قیمت
بنزینوسیستمیارانهایازطریقکارتشناساییملیازدیگر
برنامههایجدیداقتصادیونزوئالست.

درشرایطیکهدیدگاهآمریکابهدنیابهمحدودهشهرواشنگتن
محدودمیشود،چیزیغیرازتصویروواقعنماییرسانههای
آمریکاییاهمیتنمییابد.بااینوضعیت،تحریمتنهاچیزی
اســت که میتوانــد ظاهــری آرامبخــش را فراهم کنــد و تنها
امدادی باشد که سیاســتمداران میتوانند به آن تکیه کنند و
ت تبدیل میشود.
در این وضعیت اســت که تحریم به یک عاد 
هرچندآمریکابسیارثروتمندتراستواحتماالجیبشخالیاز
پولنمیشود،اماآمریکاییهادرجهانیبههموابستهزندگی
میکنندکهدرآنعملکردیککشوردرخاورمیانهمیتوانددر
شرق اروپا ،قطب شــمال ،یا حتی در فضای خارج از جو نتیجه
دهد.فراترازآن،بایدبهسودازدسترفتهشرکتهایآمریکایی
و در نتیجه تمامی آمریکاییهــا از نبود ســرمایهگذاری (برای
نمونه) در روسیه طی دههای که بازارش از چین سودآورتر بود
نیزتوجهکرد،جاییکهبازارسهامآنپررشدترینبازارسهامدر
جهانبود.درواقع،کسریعجیبوغریب ۲۱تریلیوندالری
آمریکایی بدون کمک تحریمها به دســت نمیآمد .در نتیجه،
میتوانگفتکهوقتیمسیرتحریمرادرپیشمیگیرید،باید
دوگوررابکنید؛یکیبرایاقتصادرقیبویکیبرایخودتان  .

نمای روز

نیویورکتایمز:مالنیاترامپهموارهمبلمانواثاثیهبخش
مربوط به خود در کاخ ســفید را تغییر می دهد .او معموال
محل اقامت خود در کاخ سفید را با اسباب و اثاثیه جدید،
لوکــس و مــارک دار تزیین می کنــد .اما زمانــی که برای
چند روز آن جا را ترک می کند ،دونالد ترامپ دستور می
دهد دکوراسیون آن محل را با اثاثیه ای طالیی و قدیمی
به سبک روکوکو و لوئی چهاردهم تغییر دهند.به نوشته
پایگاه اینترنتی بیزنس اینسایدر ،خودسری ترامپ برای
تغییر طراحی داخلــی محل اقامت مالنیا در کاخ ســفید
حاکیازبیتوجهیاوبهخواستههایهمسرشاست.در
همینحال،استفانیگریشام،سخنگویمالنیاترامپبه
مجله تایم گفت :تغییر دکوراسیون کاخ سفید تصمیمی
دوطرفهاستوباانتخابهردویآنهاصورتمیگیرد.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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ازدرختانگونیپوشتاایرانیاناصیل!

3.9 M

اصل چالش فرزندت کجاست؟!
انتشار ویدئوی کوتاهی از
یک مادر شهید احساسات
کــاربــران فــضــای مجازی
را بــر انگیخته اســت .زیر
ایــن کلیپ کوتاه با کنایه
به کمپینی که این روزها خبرساز شده ،آمده:
«فرزندت کجاست؟» و در تصویر دیده می شود
که مادری استخوان های فرزند شهیدش را در
دست گرفته ،می بوسد و اشک می ریزد .کاربری
در واکنش به ایــن کلیپ پر مفهوم و غمناک
نوشته« :متاسفم برای اونایی که بچه هاشون
اون ور آب دارن بــا پــول مــردم ریخت و پاش
مــی کنن و االن هیچ جــوابــی نـــدارن ».کاربر
دیگری هم نوشته« :کاری نکنیم که نفرین پدران
و مادران شهدا دامن ما رو بگیره!» کاربری هم
نوشت  « :آهای کسانی که این روزها مسئولیتی
دارید یادتان نرود تمام آرامش امروز کشور را
مدیون شهدا و خــانــواده شهدایی هستیم که
جان خود را برای کشور فدا کردند  ».کاربران
زیادی هم در یک جمله فقط نوشته اند« :شهدا
شرمنده ایم»...

2.9 M

مراقبت از درختان با گونی!
تصویری در فضای مجازی منتشر شد که در آن
درختان کنار کارگاهی گونی پیچ شده بودند تا
به آن ها آسیبی نرسد این کار خوب باعث شد
کاربران هم واکنش هایی به این موضوع نشان
دهند  .کاربری نوشت« :این کار خیلی خوبه
ولی به شرطی که نمادین نباشه مثل همون
بنری که میزنن و عذرخواهی می کنن به خاطر
مزاحمت امــا وقتی بهشون تذکر میدی بهت
فحش و بد و بیراه میگن» کاربر دیگری نوشت« :
کاش این سرکارگر های کارگاه های ساختمانی
هم کمی حواسشان به همسایه ها بــود و سر
ظهر کمتر سر و صدا می کردند تا همسایه ها
هم کمی استراحت کنند  ».کاربری هم این
موضوع را به قوانین شهرداری منتسب کرد و
نوشت « :گویا شهرداری همه کارگاهها رو ملزم
کرده به این کار ،حتی دور داربستها رو هم ابر
میذارن کسی بهش خورد دردش نیاد» کاربر
دیگری نوشت  « :واقعا اگر کار شهرداری باشد
جای خوشحالی دارد که شهرداری به فکر حفظ
محیط زیست و درختان افتاده و از آسیب زدن به
آن ها جلوگیری می کند ».

3.2 M

ما در اصل این جوری هستیم
تصویری از واژگونی یک خودروی حمل میوه در
شهرستان دلفان در حالی بازنشر شد که در آن
مردم خوب شهرستان دلفان در محل حادثه به
کمک آمدندتا خسارت حادثه دیده را به حداقل
برسانند! کاربری در این باره نوشت« :در حالت
عادی باید این اتفاق بیفته ،غیر از این باید گفته
بشه  ،تعجب می کنم این چه گفتنی داره این
که مــردم دزدی نــکــردن؟» کاربر دیگری هم
نوشت « :وقتی محل حادثه جایی باشه که افراد
بومی هستن (نه گذری) کمتر شاهد رفتارهای
ناهنجار هستیم برای همین هست که یه الت
قمه کش تو کوچه خودشون به کسی (یه عابر نه
همسایه) تیکه نمیندازه» کاربر دیگری هم ضمن
یادآوری وظایف شهروندی نوشت « :برای انجام
وظیفه شهروندی کسی عکس و فیلم نمی گیره
به همین دلیل این نوع اتفاقات رو کمتر میبینیم
درست مثل این که وقتی شما یک نابینا رو از
خیابون رد کنی کسی با عکس و فیلم شما رو
تشویق نمی کنه .ولی اگه برای اون نابینا جفت
پا بــنــدازی که با مغز بخوره زمین قضیه فرق
می کنه».
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