
رأی پارلمان ونزوئال به برکناری مادورو 
پارلمان ونزوئال که اکثریت آن در اختیار اپوزیس��یون اس��ت، به برکناری 
نیکالس مادورو، رئیس جمهوری این کش��ور رأی داد و خواس��تار برگزاری 

زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری شد. 
 نماین��دگان پارلم��ان ونزوئال مادورو را به کوتاه��ی در انجام وظایف متهم 
کرده و مس��ئولیت وضعیت خطرناک کشور را متوجه او دانسته اند. نمایندگان 
پارلمان خواس��تار برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��ده اند. دیوسدادو 
کابلو، معاون حزب سوسیالیس��ت ونزوئ��ال در واکنش به این حرکت پارلمان 

تأکید کرد: مادورو از سمت خود کناره گیری نکرده و نخواهد کرد. 
وی در انجام مس��ئولیت هایش کوتاهی نکرده است. ما نتیجه این رأی گیری 
در پارلم��ان را به رس��میت نمی شناس��یم. با این حال، خولی��و بورخس، رئیس 
پارلمان ونزوئال پس از رأی گیری در این باره، تصمیم قانون گذاران را اقدامی 
مهم دانس��ت و تأکید کرد که بحران کنونی ونزوئال نیازمند راه حلی مبتنی بر 
اجرای انتخابات است تا مردم بتوانند نظر خود را در رأی گیری اعالم کنند. با 
وجود این اقدام پارلمان، لوئیزا اورتگا لوپز، دادستان کل ونزوئال چندی پیش گفته 
بود: حتی برای رأی عدم اعتماد به رئیس جمهور هم امکانی قانونی وجود ندارد. 

این اقدام تنها درباره معاونان رئیس جمهور و وزیران ممکن است.
پیشبرد مناظرات اصالح قانون اساسی ترکیه

پارلمان ترکیه برای پیشبرد  مناظرات  درباره اصالحات قانون اساسی که منجر 
به گس��ترش قدرت رئیس جمهور این کش��ور می شود اقدام به رای گیری کرد و 

گامی دیگر در جهت استقرار نظام ریاست جمهوری در این کشور برداشت. 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و حامیانش می گویند این کشور به 
رهبری قدرتمندتر و قوه اجرایی ریاست جمهوری برای جلوگیری از بازگشت 
ب��ه دولت های ائتالفی ش��کننده گذش��ته نیاز دارد اما مخالف��ان نگرانند که این 
اصالح��ات ب��ه اقتدارگرایی در این کش��ور دامن بزند. رای گی��ری اولیه برای 
مناظ��رات درباره طرح اصالحات قانون اساس��ی ترکیه ک��ه دیروز در پارلمان 
برگزار ش��د در واقع نش��انگر زودهنگام از حمایت از این الیحه بود که با 338 
رای مواف��ق به تصویب رس��ید اما نش��ان داد که برخ��ی نمایندگان حزب حاکم 
عدال��ت و توس��عه و حزب اپوزیس��یون حرکت ملی گرا ک��ه از این اصالحات 
حمای��ت می کردند، به نفع این الیحه رای ندادن��د. این الیحه برای به رفراندوم 
رس��یدن دس��ت کم به 330 رای موافق از 550 عضو ش��ورای ترکیه نیاز دارد؛ 
رفراندومی که انتظار می رود در فصل بهار برگزار شود. حزب حاکم عدالت و 
توسعه در مجلس این کشور 316 نماینده دارد در حالیکه حزب حرکت ملی گرا 
39 نماینده خود را وارد مجلس کرده اس��ت. بر اس��اس این اصالحات، اردوغان 
ب��ه عن��وان رئیس جمه��ور می توان��د وزرای دولت را انتخاب یا ع��زل کرده و 

حاکمیت حزب حاکم را برگردانده و تا سال 2029 حکومت کند. 
آغاز استقرار نیروهای آمریکایی در لهستان

براساس برنامه ناتو، نیروهای آمریکایی 
برای تضمین امنی��ت متحدان این پیمان در 
ش��رق اروپا در مواجه با افزایش تهدیدات 

روسیه، وارد لهستان شدند. 
سربازان آمریکایی در ورک لو، مقر اصلی 
نات��و و همچنین پایگاه هوایی لهس��تان در 
جنوب غرب این کش��ور مستقر شدند. این 
نیروه��ا را ح��دود 2800 تان��ک و س��ایر 
تجهیزات نظامی که از طریق زمینی از آلمان 
به سمت لهستان در حرکت هستند، همراهی می کند. این استقرار نیرو از سوی ناتو 
در نزدیکی مرز غربی روسیه، بخشی از عملیات  اراده آتالنتیک  ناتو است که به 
منظور نش��ان دادن حمایت واش��نگتن از متحدانش در شرق اروپا انجام می شود. 
عملیات  اراده آتالنتیک  در پی الحاق کریمه به روس��یه آغاز شد که نگرانی های 
بسیاری را میان کشورهای حوزه بالتیک به رای انداخت مبنی بر اینکه والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه به اشغالگری خود ادامه  خواهد داد. با چنین تفسیری 
ارتش آمریکا در اروپا اقدام به برگزاری رزمایش هایی از مه 2014 کرده است. 
در همین حال سفارت لهستان در واشنگتن اعالم کرد، این نیروها اولین سربازانی 

هستند که براساس طرح  اراده آتالنتیک  وارد لهستان شده اند. 
اخراج استاد دانشگاه به خاطر انتقاد از  مائو 

یک دانشمند چینی پس از انتقاد از مائو تسه، رهبر چین مدرن همزمان با صد و بیست 
و سومین سالروز تولد وی، طی اظهاراتی در پستی آنالین از دانشگاه اخراج شد. 

 مائو که در دس��امبر 19۷9 دار فانی را وداع گفت همچنان مورد تکریم حزب 
حاکم کمونیس��ت با عنوان بنیانگذار چین مدرن اس��ت و تصویر وی روی تمام 
یوآن های چینی دیده می ش��ود. اما مائو به ویژه از س��وی چپ گرایان که معتقدند 
چین طی س��ه دهه اخیر با اصالحات بازاری به کش��وری کاپیتالیست و نابرابرتر 
تبدیل ش��ده اس��ت، بیش از همه مورد احترام اس��ت. در این میان دنگ شیائوچاو، 
استاد هنر در دانشگاه شاندونگ در مرکز چین در سایتی همزمان با سالروز تولد 
مائو اقدام به ابراز نظر درباره این رهبر فقیه و عنوان کرد که  مائو مسئول قحطی 
اس��ت که منجر به مرگ س��ه میلیون تن و انقالب فرهنگی ش��د که در آن نیز دو 

میلیون تن دیگر نیز جان خود را از دست دادند.
  این پست اکنون از صفحه این شبکه اجتماعی پاک شده است اما تصویر آن در 
سایر شبکه های اجتماعی قابل رویت است. چنین انتقاد عمومی در چین بسیار نادر 
است و حامیان مائو مدت کوتاهی پس از انتشار اظهارات دنگ برای اعتراض به 
خیابان ها آمدند در حالیکه بنرهایی را در دس��ت داش��تند که روی آنها نوشته بود: 

هرکسی که مخالف مائو است دشمن مردم است. 

گ�روه بین الملل: رئیس جمه�ور برای رفتن 
آماده می ش�ود. آمدنش ب�ا امید پیوند خورده 
ب�ود و رفتنش ب�ا نگرانی. نگاهی ب�ه کارنامه 
رئیس جمه�ور آمری�کا. کارنام�ه ای ک�ه هم 
درخش�ان بود و ه�م مایوس کنن�ده. حال در 
لحظه وداع، جامعه آمریکا دوپاره شده است. 

باراک اوباما 8 سال وقت داشت تا ایده های خود 
را عملی کند. کارش را از ش��هر آس��مانخراش ها، 
ش��یکاگو ش��روع کرده بود. ایده ه��ا و برنامه های 
بس��یاری در سر داش��ت. ایده هایی که حکایت از 
ی��ک آمری��کای نوی��ن داش��تند. بر آن ب��ود که 
آمریکایی عادالنه تر و رنگین تر بسازد. اما بسیاری 
از ای��ن ایده ها در پایان دوران زمامداری اش روی 
کاغ��ذ ماندند و عملی نش��دند و او در واپس��ین 
هفته ه��ا همه تالش خود را به کار گرفت تا جلوی 
زیان بیش��تر را بگی��رد. نگرانی اصل��ی او در این 
واپسین لحظات آن است که دونالد ترامپ بسیاری 
از دستاوردهای او را نیست و نابود کند. اوباما به 
عن��وان مرد عم��ل، حالل مش��کالت و یک فرد 
انسان دوست پا به کاخ سفید گذاشته بود و حال با 

نگرانی های بسیاری کاخ سفید را ترک می کند. 
او پس از 8 سال زمامداری موفق نشد بسیاری 
از مش��کالت را ح��ل کن��د و ناگزی��ر به پذیرش 
شکست های متعددی در سیاست داخلی و خارجی 
ش��د. آیا اوباما رئیس جمه��ور خوبی بود؟ یا یک 
رئیس جمه��ور بد؟ علی رغ��م آرایی که اوباما در 
انتخابات به دست آورد، بسیاری از محافظه کاران 
او را رئیس جمهور بد و ناموفقی ارزیابی می کنند. 
در عرص��ه سیاس��ت خارجی کارنام��ه اوباما هم 
حکای��ت از موفقیت ه��ای ب��زرگ دارد و ه��م از 
ناکامی ها. مهم ترین دس��تاورد دول��ت اوباما در 
عرص��ه سیاس��ت خارج��ی تواف��ق هس��ته ای با 
جمهوری اس��المی ایران اس��ت. او موفق ش��د با 
اعمال تحریم های فراگیر، ایران را وادار به پذیرش 
توافق هسته ای کند و در سایه آن ایران فعالیت های 

اتمی خود را کاهش دهد. 
دومین موفقیت سیاس��ت خارجی دولت اوباما 
از سرگیری مناسبات دیپلماتیک با کوبا بود. اما 
اوباما در خاورمیانه سیاس��ت ناموفقی از خود به 
نمایش گذاش��ت. مذاکرات صلح بین اسرائیل و 
تش��کیالت خودگردان بی نتیجه ماندند. از جانب 
دیگر، پایان حضور نظامی آمریکا در عراق منجر 
به گس��ترش نفوذ نیروهای تروریستی و از جمله 

تقویت داعش در این کشور شد. 
سیاس��ت های ناپیگیر اوباما در س��وریه باعث 

افزایش نقش روس��یه در این کش��ور شد. اوباما 
ابتدا بشار اسد را تهدید به حمله نظامی کرده بود. 
سیاس��تی که عمال اجرا نشد. بسیاری از منتقدان 
سیاس��ی اوباما بر ای��ن باورند که در اثر خطاهای 
سیاس��ی اوباما در س��وریه، دولت این کش��ور با 
کمک روسیه و ایران موفق شده است بر بسیاری 
از مخالف��ان خود چیره ش��ود و کنترل دولتی را بر 
بسیاری از نقاط و از آن جمله بر حلب احیا کند. 

بح��ران اوکراین نی��ز باعث س��ردی و تیرگی 
مناس��بات آمریکا و روسیه شد. تیرگی مناسبات 
دو کش��ور در جریان کارزار انتخاباتی آمریکا به 
اوج خود رسید. آمریکا روسیه را متهم به حمالت 
هک��ری کرده و مدعی اس��ت که این کش��ور در 
انتخاب��ات آمریکا مداخله کرده اس��ت. اوباما در 
واپس��ین روزهای زمامداری خ��ود تحریم های 
گس��ترده ای علیه روسیه تصویب کرد و در همین 
رابطه اقدام به اخراج 35 دیپلمات روسیه از خاک 

کشور خود نمود. 
مهم تری��ن پی��روزی اوبام��ا در عرص��ه نبرد 
با تروریس��م کش��تن رهبر القاعده بود. در ماه مه 
2011 در جری��ان یک حمله برنامه ریزی ش��ده، 
آمریکا موفق به کش��تن اوس��امه بن الدن شد. اما 
ش��بکه القاع��ده پ��س از آن نی��ز به عن��وان یک 
جریان تروریس��تی به حیات خود ادامه داد. پس از 
آن بود که گروه تروریس��تی  دولت اسالمی  اعالم 
موجودیت کرد و به خطر اصلی برای کش��ورهای 
غربی بدل شد. دولت اوباما برای مقابله با داعش 
از پهپ��اد بهره گرفت. ام��ا حمالت پهپادها باعث 
کش��ته شدن شماری از نیروهای غیرنظامی شد و 
از ای��ن رو انتقادهای بس��یاری در پی داش��ت. از 
سوی دیگر، دولت اوباما با حمالت هوایی خود از 
نبرد با داعش در عراق و س��وریه حمایت کرد. در 
اثر مبارزه ائتالف بین المللی علیه نیروهای داعش 
دولت عراق موفق ش��د بخش قابل مالحظه ای از 
مناطق تحت اش��غال داعش را به تصرف خود در 
آورد. عقب نشینی داعش از عراق منجر به افزایش 
شمار حمالت تروریستی در اروپا و آمریکا شد. 

اوبام��ا ب��ه عن��وان نخس��تین رئیس جمه��ور 
سیاهپوس��ت آمریکا تصمیم داشت از مشکالت 
نژادپرس��تانه در آمری��کا بکاهد. ام��ا در دوران 
زمام��داری او حم��الت مرگبار پلیس آمریکا به 
گس��ترده  اعتراض��ات  باره��ا  سیاهپوس��تان 

سیاهپوستان این کشور را به همراه داشت. 
زمان��ی که اوباما به قدرت رس��ید بیش از 15 
درصد آمریکایی ها بیمه درمانی نداشتند. اوباما 
با اصالح قانون بیمه این کش��ور کوش��ید بخش 
بیش��تری از جامعه آمریکا را زیر پوش��ش بیمه 
درمانی قرار دهد. در پایان کار او موفق شده بود 
تعداد کسانی که فاقد بیمه درمانی هستند را به 9 
درصد کاه��ش دهد. ولی همین اصالحات باعث 
افزایش عوارض بیمه در کش��ور شد. اوباما مایل 
ب��ود ک��ه ب��ه 4 میلیون از کس��انی ک��ه به طور 
غیرقانون��ی در آمریکا زندگ��ی می کنند، اجازه 
اقام��ت بدهد. اما این سیاس��ت به خاطر مخالفت 

دادگاه عالی این کشور اجرایی نشد. 

اوباما در عرصه اقتصاد موفقیت های بس��یاری 
داش��ت. او ب��ا تزری��ق 800 میلی��ارد دالر ب��ه 
شریان های اقتصاد آمریکا موفق به نجات صنایع 
خودروسازی کشور شد و نرخ بیکاری را از 10 
درصد در س��ال 2010 به 6/4درصد رساند. اما 
تالش ه��ای دول��ت اوباما برای مقابل��ه با بحران 
اقتصادی کش��ور و بهبود ناش��ی از سیاست های 
پول��ی و مالی دول��ت او، منجر به بهبود وضعیت 

زندگی مردم آمریکا نشد. 
مشکالت دختران اوباما در کاخ سفید 

رئیس جمه��ور آمریکا در مصاحب��ه ای درباره 
هش��ت س��ال زندگی دخترانش در کاخ س��فید و 
اینکه چه مشکالتی داشتند، سخن گفت و در آخر 
از همسرش بابت تربیت  دخترانی جذاب  قدردانی 
ک��رد. باراک اوباما، تاکید کرد که میش��ل اوباما 
پیش از ورود به کاخ س��فید نگران بوده دخترانش 
ک��ه آن زمان ۷ و 10 س��اله بودند،  طرز برخورد 
خاصی  بگیرند. با این حال اوباما االن معتقد است 

که دخترانش به  افرادی دلنش��ین، مهربان، جذاب، 
باهوش و قابل احترام  تبدیل شدند که با دیگران با 
احت��رام برخ��ورد می کنن��د. وی همچنی��ن از 
ناراحتی ه��ای دختران��ش گفت و اینک��ه آنها از 
س��رویس مخفی گالیه دارند اما گفت که آن ها  به 

آرامی  با آن برخورد می کنند.
 اوباما گفت: شما نمی دانید که اگر آنها در جایی 
مث��ل ش��یکاگو و در ی��ک فضای نرم��ال بزرگ 
می شدند، چه اتفاقی می افتاد و چگونه می شدند اما 
آنها االن به دختران جوان  فوق العاده ای  تبدیل شدند. 
رئیس جمه��وری آمریکا همچنین گفت: تحمل 
نگهبان های مس��لح همیشگی با میکروفون برای 
دخترانی در سن و سال نوجوانی سخت بوده است. 
خانواده اوباما پس از خروج از کاخ سفید همچنان 
در واش��نگتن می مانند تا ساش��ا هم دبیرستان را 
تم��ام کند. خواه��ر بزرگت��ر او مالی��ا اکنون در 

استراحت است و پاییز به هاروارد می رود. 
 کاخ سفید، 

کار و کاسبی خانوادگی نیست
رئیس جمهور آمریکا به جانشینش توصیه کرده 
اس��ت که سعی نکند کاخ سفید را مثل یک کار و 
کاسبی خانوادگی اداره کند. باراک اوباما، اظهار 
ک��رد که ترام��پ باید نهادهای ای��االت متحده را 
محترم بداند. وقتی سوگند می خورید، مسئولیت 
بزرگ ترین نهاد روی زمین بر عهده ش��ما خواهد 
بود. او به ترامپ هش��دار داد که کارزار انتخاباتی 
و حکوم��ت داری ب��ا ه��م ف��رق دارن��د و اکنون 
کشورهای مختلف، بازارهای مالی و مردم سراسر 
جهان س��خنان او را جدی می گیرند. باراک اوباما 
همچنین درباره گزارش س��ازمان های اطالعاتی 
آمریکا درباره ادعای حمله س��ایبری روس��یه و 
تالش برای تأثیر بر انتخابات ریاس��ت جمهوری 
این کش��ور گفت که او تأثیر چنین حمله هایی را 

دست کم گرفته بوده است. 
رئیس جمه��وری کنون��ی آمریکا ک��ه آخرین 
روزهای دوره ریاست جمهوری خود را پشت سر 
می گذارد، خط��اب به آمریکایی ها هش��دار داد، 
پوتین همواره یک دشمن و یک مخالف کشورش 
ب��وده و هرگز نبای��د به او اعتماد ش��ود. اوباما با 
اش��اره به مس��اله  مداخله روس ه��ا در انتخابات 
ریاست جمهوری اخیر آمریکا ، تصریح کرد: فکر 
می کن��م واقعیت امر این اس��ت که روس ها قصد 
مداخل��ه داش��تند و این کار را ه��م کردند. ممکن 
اس��ت این اتفاق در آینده برای یک کش��ور دیگر 

هم به وقوع بپیوندد. 

روزیکهباراکاوباماکاخسفیدراترکمیکند
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 فرمان�ده نیروه�ای مبارزه با تروریس�م عراق اعالم 
کرد: نیروهای مبارزه با تروریس�م عراق پس از رسیدن 
به کرانه ش�رقی رود دجله در جنوب و نزدیک شدن به 
دانش�گاه موص�ل در ش�مال بخش ش�رقی، اکنون راه 

زیادی تا آزادی کامل بخش شرقی این شهر ندارند.
 عبدالغنی االس��دی گفت: نیروهای عراقی طی چند روز آتی 
کنترل کامل بخش شرقی شهر موصل را در دست خواهند گرفت. 
داعش در حال حاضر در مرحله فروپاش��ی اس��ت و توازن و 

قدرت خود را در ش��رق موصل از دس��ت داده اس��ت. وی گفت: 
نیروهای مبارزه با تروریس��م ع��راق در 150 متری پل چهارم 
موصل در جنوب بخش ش��رقی مس��تقر هس��تند. داعش دیگر 
نمی تواند برای امدادرس��انی از این پل اس��تفاده کند. در قسمت 
ش��مالی بخش شرقی نیزیگان های ما مس��افت بسیار اندکی با 
دانشگاه موصل دارند و در آستانه محاصره این دانشگاه هستند. 
دانشگاه موصل مساحت وسیعی از شرق این شهر را دربر گرفته 

است و آزادی آن برای نیروهای عراقی بسیار اهمیت دارد. 
یک منبع نظامی در فرماندهی مشترک گفت: نیروهای داعش 
چندین ساختمان دولتی در شمال موصل را منفجر کردند. به گفته 
منابع نظامی نیروهای عراقی اکنون کنترل بیش از 50 محله از 
ش��رق موصل را در دس��ت گرفته اند و تنها شش محله دیگر تا 
آزادی کامل این بخش باقی مانده است. فرماندهان نظامی عراقی 

پیش بین��ی کرده اند که عملیات در بخش غربی موصل به دلیل 
موقعیت جغرافیایی و داش��تن خیابان های باری��ک و پر ازدحام 
س��خت تر باشد. در این راستا س��ازمان ملل اظهار داشت، تعداد 
زیادی قربانیان غیرنظامی طی دو هفته گذشته به بیمارستان های 
نزدیک انتقال داده ش��ده اند. دفتر هماهنگی امور بش��ر دوستانه 
سازمان ملل اعالم کرد، حدود ۷00 تن به بیمارستان های مناطق 
آزاد شده طی هفته گذشته منتقل شده اند که بیش از 81۷ تن نیز 

درخواست معالجه در هفته قبل از آن داده بودند. 
در همی��ن حال س��خنگوی پنتاگون اعالم ک��رد: نیروهای 
عملی��ات ویژه آمریکا عملی��ات زمینی موفقیت آمیزی را در 
استان دیرالزور در شرق سوریه علیه گروه تروریستی داعش 
انج��ام دادند. کاپیت��ان جف دیویس، گفت: ای��ن عملیات بر 
رهبری داعش متمرکز بود و توسط یکی از یگان های عملیات 

ویژه آمریکا که مس��ئول از بین بردن مقامات ارش��د افراط 
گرایان است، صورت گرفت. 

جف دیویس در ادامه درباره حضور داعش در عراق نیز گفت: 
روزهای داعش به ویژه در ش��رق موصل به پایان رسیده است. 
داعش در موصل از همه طرف توس��ط نیروهای ویژه محاصره 
ش��ده اس��ت. نیروهای تحت رهبری عراق نیز به مبارزات خود 
برای به دس��ت گرفتن کنترل این ش��هر از دس��ت داعش ادامه 
می دهند. وی افزود: روزهای داعش به ویژه در شرق موصل به 
پایان رسیده و خودش نیز متوجه این مساله شده است. ائتالف 
ضد داعش تحت رهبری آمریکا در 24 س��اعت گذش��ته برای 

کمک به نیروهای محلی هفت حمله هوایی انجام داده است. 
این س��خنگو اف��زود: اف��راد داع��ش دیگ��ر خودروهای 
بمب گ��ذاری ش��ده  اندکی را ب��ه منظور انفج��ار به صحنه 
درگیری ها می فرستند و این یکی از شاخصه های چالش های 
روزافزون داعش اس��ت. وی تصریح ک��رد: در حالی که در 
گذشته تعداد خودروهای بمب گذاری شده داعش بیشتر بود 
و ائت��الف بین الملل��ی به رهبری آمری��کا از همان ابتدا 134 

خودروی بمب گذاری شده داعش را منهدم کرده است. 

داعشی ها چندساختمان دولتی در موصل را منفجر کردند

داعش در مرحله فروپاشی است

جرد کوش�نر، دام�اد ۳۶ س�اله دونالد 
 ترامپ، به عنوان مشاور ارشد کاخ سفید 

برگزیده شد.
 این پس��ت یکی از تاثیرگذارترین پست های 
مش��اوره در دولت آمریکا محس��وب می شود. 
رئیس جمهور آینده آمریکا در معرفی داماد خود 
او را ی��ک  دارایی فوق العاده  و نیز یک  مش��اور 
قابل اعتم��اد  در طول مب��ارزات انتخاباتی اش 
معرفی کرد و گفت: مفتخر است که او را در یک 
پس��ت کلیدی در دولتش خواهد داشت. کوشنر 

در این پس��ت هم��کاری تنگاتنگی با راین��س پری باس، رئیس 
دفتر ترامپ در کاخ سفید، و نیز استیو بَنون، استراتژیست ارشد کاخ 
سفید، خواهد داشت. در زمان رقابت های انتخاباتی ترامپ، رسانه ها 
از کوش��نر به عنوان  رئیس پشت پرده  این مبارزات نام می بردند: 
 خدمتگزار و مذاکره کننده ای مصمم و یک تصمیم گیرنده آرام . او 

نقش مهمی در تیم مشاوره ترامپ بر عهده داشت. 
کوشنر بیش از هر چیز روی موضوع استراتژی های دیجیتال کار 
می کن��د. او ک��ه در یک خانواده ارتدوکس یهودی بزرگ ش��ده 
مش��اور صاحب نفوذ ترامپ در امور خاورمیانه به حساب می آید. 
س��خنرانی های ترامپ درباره سیاس��ت خارجه در زمان مبارزات 

انتخاباتی اش به دس��تخط او بودند. پدر کوشنر 
مانند ترامپ یکی از بزرگترین تاجران امالک در 
نیویورک است. بنگاه ساخت و ساز جرد کوشنر 
در مجم��وع بالغ بر 14 میلیارد دالر دارایی دارد. 
کوش��نر قص��د دارد ب��ا ف��روش بخش��ی از 
دارایی هایش، واگذاری مسئولیت هایش در بنگاه 
س��اخت و س��از به برادرش و نیز خروج از بنگاه 
مالی مادرش از مسئولیت های خود کم کرده و به 

طور کامل به پست سیاسی اش بپردازد. 
دونالد ترام��پ، رئیس جمهور آینده ایاالت 
متح��ده آمریکا پس از رایزن��ی حاال تقریبا تمامی کاندیداهای 
پس��ت وزارت در کابین��ه و همچنین دیگر پس��ت های کلیدی 
دولت خود را معرفی کرده است. در یک نگاه می توان گفت که 
افراد مورد نظر او اکثرا  مرد، سفیدپوست، پولدار، غیرسیاسی و 
س��المند  هس��تند. در همین حال نمایندگان حزب دموکرات در 
کنگره آمریکا نسبت به این تصمیم  ترامپ ابراز نگرانی کردند. 
اعضای ارش��د کمیته امور حقوقی مجلس نمایندگان کنگره با 
ارس��ال نامه ای ب��ه وزارت دادگس��تری و اداره حفظ ضوابط 
اخالقی دولت فدرال خواس��تار رس��یدگی به تصمیم  ترامپ در 

چارچوب قوانین ضد خویشاوندساالری شده اند.

ب�ا کاهش ش�دید دم�ای ه�وا در اروپا 
وضعی�ت پناهجوی�ان در برخ�ی جزایر 

یونان اسفناک توصیف شده است. 
سازمان پزش��کان بدون مرز از شرایط بد 
پناهجویان در س��رمای ش��دید صربس��تان 
گزارش می دهد. کاهش ش��دید دمای هوا در 
اروپ��ا، ادامه س��فر پناهجویان��ی را که راهی 
اروپای ش��مالی و غربی هس��تند با مش��کل 
روب��رو کرده اس��ت. دمای ه��وا در برخی از 
مناطق بالکان تا منهای 30 درجه سانتی گراد 

رسیده است. کاهش شدید دما، شرایط را برای پناهجویانی که 
در چ��ادر به س��ر می برند و از وس��ایل گرمای��ی بی بهره اند به 
شدت دشوار کرده است. وضعیت اسکان پناهجویان در جزایر 

یونان هم اسفناک گزارش شده است. 
 در یونان در جزیره لسبوس 2500 پناهجو بدون آب گرم و 
وس��ایل گرمایشی در چادرها به سر می برند. یکی از کارکنان 
وزارت مهاجرت یونان در گفت وگو با خبرگزاری فرانس��ه از 
 مش��کلی جدی  سخن می گوید. به گفته او، به نظر می رسد که 
نهاده��ای مس��ئول در یونان برای محافظ��ت از پناهجویان در 

برابر موج سرما اقدامات الزم را به عمل نیاورده اند. 

ب��ه گ��زارش پزش��کان بدون م��رز تنها در 
اردوگاه موری��ا در لس��بوس بی��ش از 2500 
پناهجو در چادرهایی به سر می برند که از آنها 
تنه��ا در براب��ر ب��رف محافظ��ت می کند. در 
مجم��وع 15 ه��زار پناهجو در جزای��ر یونان 
س��رگردانند. سازمان پزش��کان بدون مرز در 
گ��زارش خ��ود به وضعی��ت پناهجوی��ان در 
صربستان هم اشاره کرده است. ۷500 پناهجو 
در حال حاضر در صربستان به سر می برند. در 
این کش��ور درجه هوا تا 33 درجه منهای صفر 
هم رس��یده است. در بلگراد برخی پناهجویان در یک اردوگاه 

در نزدیکی ایستگاه مرکزی راه آهن پناه گرفته اند. 
ی��ک پناهجوی 16 س��اله افغان به خبرگزاری فرانس��ه گفته 
است: کسی به ما کمک نمی کند و من نمی دانم چگونه باید این 
ش��رایط را تحمل کنم. سازمان پزشکان بدون مرز وضعیت این 
پناهجویان را که در چادرها یا در ساختمان های خالی و متروکه 
به طور موقت به سر می برند، نگران کننده اعالم کرده است. این 
سازمان می گوید تنها در بلگراد در حال حاضر دو هزار پناهجو 
که بیشتر آنها را پناهجویان افغان، پاکستانی، عراقی و سوریه ای 

تشکیل می دهند در ساختمان های خالی و متروکه رها شده اند. 

سرماجانپناهجویانرامیگیرد دامادترامپمشاورارشدکاخسفیدشد

نام ۵ مقام روس در لیست سیاه آمریکا
آمریکا اعالم کرد که بازپرس ارش�د روسیه را به همراه 
چه�ار تن دیگ�ر از مقام های این کش�ور ب�ه اتهام نقض 

حقوق بشر در لیست سیاه قرار داده است.
وزارت خزانه داری آمریکا با اعالم این مساله که الکساندر 
باسترکین، رئیس دفتر تحقیقات فدرال و بازرس ارشد روسیه 
و متحد نزدیک والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور و 
چهار تن دیگر را به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست تحریم ها 
قرار داده اس��ت، گفت که این تحریم ها هیچ ارتباطی با مس��اله 
اتهام اقدامات هکری روسیه ندارد بلکه به نقض حقوق بشر بر 
اساس قانون مگنیستکی مصوب 2012 مربوط می شود. البته 
ای��ن اقدامات در بحبوحه یکس��ری اقدامات صورت گرفته از 
سوی دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری در حال کناره گیری 
آمریکا در هفته های اخیر صورت گرفته اس��ت تا به این ترتیب 
دولت روس��یه را به خاطر اقدامات هکری در جریان انتخابات 

ریاست جمهوری 2016 آمریکا مجازات کند. 
خزانه داری آمریکا همچنین نام گنادی پالکسین و استانیسالو 
گوردیووس��کی، از بازرس��ان دولتی را که در ارتباط با پرونده 
س��رگئی مگنیس��تکی، وکیل ضد فس��اد هس��تند، در فهرست 
تحریم های خود قرار داده اس��ت. براس��اس قانون مگنیس��تکی 
روس هایی که در مرگ وی و س��ایر نقض های حقوق بشر دست 
داشته اند، از ورود به آمریکا منع شده و اموال آنها در این کشور 
مصادره می ش��ود. دو تن دیگر که در این فهرست قرار گرفته اند 
آندری لوگووی، قانونگذار روس و دیمیتری کوفتون هستند که 
هر دو به قتل الکساندر لیتویننکو، جاسوس روس و منتقد کرملین 
متهم هس��تند. دیمیتری کوفتون و گنادی پالس��کین هر دو تاجر 
روس هستند. لیتویننکو از روسیه به انگلیس فرار کرد و پس از 

نوشیدن چای سبز که حاوی رادیواکتیو بود، کشته شد. 

مصر در  جنگ واقعی  علیه تروریسم است
رئیس جمه�ور مص�ر اعالم ک�رد، کش�ورش در  جنگ 

واقعی  علیه تروریسم است.
 عبدالفتاح سیسی در عین حال گفت: حمالت افراط گرایان به 
طور گسترده کاهش یافته است.  وي پس از کشته شدن هشت 
تن از ماموران پلیس و غیرنظامیان طی دو حمله به استان سینای 
ش��مالی در گفت وگوی تلفنی با شبکه مصری گفت: کشورش 
تالش زیادی برای مقابله با این حمالت تروریس��تی کرده است. 
او همچنی��ن اف��زود: ما تاکنون پیروز ش��ده ایم و عمال میانگین 

حمالت به طور گسترده کاهش یافته است. 
سیس��ی در ادام��ه گفت: نیروهای امنیتی طی س��ه ماه اخیر 
میلیون ها پوند و دالر که در تامین مالی تروریسم صرف شده 
و ه��زار ت��ن مواد منفجره را مصادره کرده اند. طی س��ه س��ال 
اخیر، ذخایر زیر زمینی در ش��به جزیره س��ینا که در آن هزاران 
تن مواد منفجره طی س��ال های طوالنی جمع ش��ده بود، نابود 
شده است. او در ادامه با اشاره به اینکه مصر در  جنگ واقعی  
علیه تروریس��م به س��ر می برد، تاکید کرد، مصر مس��وولیت 
بزرگی در قبال خون ها و جان های فدا شده عالوه بر خسارات 
مال��ی دارد. وی تاکید کرد که مقابله با تروریس��م مس��اله ای 

نیست که یک شبه حل شود. 
مناط��ق س��ینای ش��مالی پ��س از ع��زل محم��د مرس��ی، 
رئیس جمه��ور پیش��ین مصر در س��ال 2013 که وابس��ته به 
اخوان المسلمین است شاهد افزایش خشونت ها هستند. وزارت 
کش��ور مصر گفت: افراد مسلح در دو مرکز ایست بازرسی در 
العریش از بزرگترین ش��هرهای اس��تان س��ینای شمالی حمله 
کردن��د که طی آن هش��ت تن از مام��وران پلیس، غیرنظامیان 
کش��ته و چن��د ت��ن دیگر زخم��ی ش��دند، در مقاب��ل پنج تن 

از تروریست ها کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. 

آوارگی620 هزار افغان در افغانستان
تع�داد آوارگان جنگ�ی افغ�ان در داخل افغانس�تان 

افزایش یافته است. 
در حال حاضر 620 هزار نفر در داخل افغانستان به دلیل شرایط 
جنگی ناچار به ترک محل زندگی خود شده اند. بیش از 9 میلیون 
افغان در شرایط اضطراری به سر می برند. بنا بر آمار کمیساریای 
عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR هم اکنون تعداد 
620 هزار افغان در داخل کشورش��ان  آواره جنگی  هس��تند. این 
تعداد حتی نسبت به یک ماه پیش افزایش داشته است. در نیمه ماه 
دسامبر تعداد کسانی که در داخل خاک افغانستان به دلیل شرایط 
جنگی مجبور به ترک محل زندگی خود ش��ده اند، 580 هزار نفر 
اعالم ش��ده بود. 42 درصد از آوارگان جنگی افغانستان ساکنان 
ش��مال این کش��ور از جمله استان های قندوز و بغالن هستند. 28 
درصد نیز در جنوب افغانس��تان به عن��وان آواره جنگی ثبت نام 
شده اند؛ جایی که تندروهای اسالم گرای طالبان بیشترین حمالت 

را به خصوص در دو استان هلمند و ارزگان انجام می دهند. 
نهاده��ای کمک رس��انی بشردوس��تانه از ی��ک  بح��ران با 
پیامده��ای مرگب��ار  س��خن می گوین��د. بیش از نیم��ی از این 
آوارگان کودک هس��تند. افزای��ش ناگهانی تعداد آوارگان در 
داخ��ل خاک افغانس��تان حاصل خروج دس��ته  جمعی مهاجران 
افغان از ایران و پاکستان است. در سال 2016 تعداد زیادی از 
مهاجران افغان پس از ده ها س��ال س��کونت در این دو کش��ور 
مجبور به ترک آنجا و بازگش��ت به س��رزمین بحران زده خود 
ش��دند. کمیساریای پناهندگان سازمان ملل تعداد این افراد را 
حدود یک میلیون نفر اعالم کرده اس��ت. بنا بر آخرین گزارش 
 نیازهای انس��انی 201۷  حدود 9 میلیون و 300 هزار افغان در 
وضعیت اضطراری به س��ر می برند. این تعداد نس��بت به آمار 

سال قبل 13 درصد افزایش داشته است. 

فرانسه به دنبال تصاحب جایگاه انگلیس 
براس�اس گزارش ها، به دنبال مطرح ش�دن بریگزیت، 
فرانس�ه به تصاحب جایگاه نظامی  ش�ماره ۲  در سلسله 
مرات�ب ناتو که به طور س�نتی در اختیار یک انگلیس�ی 

قرار می گرفت، چشم دارد. 
 ب��ا وجود آنکه ترزا می، نخس��ت وزیر انگلیس تاکید کرده 
بریتانی��ا به دنبال تداوم حض��ورش در ائتالف نظامی ناتو بعد 
از ترک اتحادیه اروپا است، اما ممکن است بعد از بریگزیت از 
نفوذ انگلیس در ناتو کم شود و این چیزی است که اندیشکده 
خدمات متحد س��لطنتی در انگلیس به آن اشاره کرده است. به 
طور س��نتی از زمانی که ژنرال برنارد مونتگومری، در س��ال 
1951 جایگاه جانشین فرمانده معظم ناتو را در اختیار گرفت، 
تاکن��ون همواره یک انگلیس��ی این جای��گاه را به عنوان  مقام 
شماره 2 ارشد ناتو  داشته است. با این حال ائتالف ناتو همواره 

تحت رهبری یک آمریکایی بوده است. 
برخی منابع خبری گفته اند که فرانسه با بیشترین احتمال به 
دنب��ال بهره برداری از تصمیم انگلیس برای ترک اتحادیه اروپا 
است تا جایگاهش در داخل ناتو را تقویت کند. طبق گزارشات 
منتش��ر ش��ده دولت فرانس��ه یک نماینده غیررسمی را درماه 
س��پتامبر به واشنگتن فرس��تاد تا با مقامات آمریکایی رایزنی 
کرده و آنها را راضی کند که فرانسه جایگاه شماره دو ناتو را 

در کنار رهبر آمریکایی ناتو داشته باشد. 
یک منبع آگاه به این نشست مدعی شد که هیات نمایندگی 
فرانس��ه ش��امل یک مقام ارشد وزارت دفاع این کشور و یک 
مق��ام نیروی دریایی تالش داش��ته اند توضیح دهند که ارتش 
فرانس��ه تا چه حد به عنوان یک هم پیمان  ثمربخش  بوده و چه 
س��ابقه ای در انج��ام امور در نقاط بحران��ی که آمریکا در آنها 

قدرت کافی نداشته به جا گذاشته است. 

هشدار نسبت به خطر رشد درگیری ها 
ی�ک گزارش اطالعات�ی آمریکا نش�ان می دهد، خطر 
درگی�ری و برخ�ورد در درون و میان کش�ورها طی پنج 
س�ال آتی افزایش خواهد یافت و به سطحی می رسد که 

از زمان جنگ سرد بی سابقه بوده است. 
 در گ��زارش ش��ورای اطالع��ات ملی آمریکا آمده اس��ت که 
همزمان رشد جهانی کاهش می یابد، نظم پس از جنگ جهانی دوم 
به چالش کشیده می شود و ضد جهانی سازی به ملی گرایی دامن 
می زن��د. گزارش مذکور با عن��وان  روندهای جهانی پارادوکس 
پیش��رفت  تاکی��د دارد، ای��ن رویه ه��ا با س��رعت بی  س��ابقه ای 
حکومتداری و همکاری را سخت  می کند و ماهیت قدرت را تغییر 

می دهد و اساسا چشم انداز جهانی را عوض می کند. 
ای��ن یافته ها، کمت��ر از دو هفته مانده به روی کار آمدن ترامپ به 
عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا منتش��ر ش��ده اس��ت. در این 
گ��زارش  عوامل��ی که آینده تیره و تاری را ایجاد می کند  و ش��امل 
 قدرت گرفتن روس��یه و چین، درگیری های منطقه ای، تروریسم، 
افزایش بی عدالتی درآمد، تغییرات آب و هوایی و رشد اقتصادی کند  
است، ذکر شده است. در گزارش  رویه های جهانی  عمدا تحلیلی از 
سیاست ها و انتخاب های دولت آمریکا انجام نداده است اما تازه ترین 
مطالعه تاکید دارد که ترامپ باید با چه مشکالت پیچیده ای دست و 
پنجه نرم کند تا بتواند وعده ارتقای روابط با روسیه را عملی کند، 
مشاغل را به ایاالت متحده بازگرداند، تروریسم را شکست دهد و 

مانور اقتصادی چین را بکاهد. 
در این گزارش آمده اس��ت، تهدید تروریسم طی ده های آتی 
افزای��ش می یاب��د و گروه های کوچک و اف��راد به  فناوری ها، 
ایده ها و روابط جدید  دس��ت می یابند. طبق این گزارش، تردید 
نس��بت به ایاالت متحده موجب ترغیب چین و روسیه برای به 

چالش کشیدن نفوذ آمریکا می شود. 


