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تبلیغات در قصابی

نما

امانوئل ماکرون یکی از دو نامزد پیشتاز در نظرسنجیهای
انتخابات فرانســه ،تنها چند روز مانده به این انتخابات به
یک قصابی رفت و بار دیگر حمایت خود را از بخشهای
کوچک اقتصادی اعالم کرد.

AP

درسهاي انتخابات تركيه براي آلمان

یک مقــام امریکایی مســئول فــاش کرد دولــت ترامپ
در ادامــه مداخلههــای خود در ســوریه یک ســناریوی چهار
مرحلهای برای ســوریه تدوین کرده که امیدوار است روسیه
را نیز در پیادهسازی این طرح با خود همراه سازد.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری آسوشــیتدپرس ،این مقام مســئول که
نخواســته نامش فاش شــود ،گفت :این طرح دارای  4مرحله است .مرحله اول
شامل نابودی داعش میشود؛ یعنی اعزام نیروهای امریکا به سوریه تنها برای
نابودی داعش اســت .مرحله دوم بر لزوم برقراری ثبات در ســوریه تمرکز دارد
که در جریان آن واشــنگتن قصــد دارد توافقنامههای آتشبــس را بین دولت و
گروههای شورشــی و مخالف امضا کند .در مرحله ســوم که شــامل دوره انتقالی
ی ا گذار اســت ،بشــار اســد بایــد داوطلبانه از قــدرت کنارهگیری کنــد و در صورت
مخالفــت بــا این مســأله به اتهــام ارتــکاب جرایم جنگــی کنار گذاشــته خواهد
شــد .مرحله چهــارم مربوط به اوضاع ســوریه بعد از پایان دوره انتقالی اســت.
در همین حال روز گذشــته نیروهای دموکراتیک سوریه با انتشار بیانیهای اعالم
کردند ،پس از آزادسازی شهر رقه از داعش ،یک شورای مدنی به ریاست عربی-
کردی برای اداره رقه تشکیل خواهد داد.

همسایگان

بازدید «العبادی»
از مناطق آزاد شده موصل

همزمان با اعالم آزادسازی بیش از ۷۰درصد از مناطق
غرب موصل در روز گذشته حیدرالعبادی نخستوزیر
عراق وارد مناطق باز پس گرفته شده این شهر شد.
به گزارش ایرنا ،در حالی که وارد هفتمین ماه از عملیات آزادسازی شهر موصل
شــدهایم ،نیروهــای عراقی ســیطره خــود بر بخش غربی شــهر را بــه  75درصد
رســاندند؛ این در حالی اســت که مسجد «النوری» و مناره تاریخی «الحدباء» نیز
بهطــور کامل در محاصره نیروهای عراقی قرار دارد« .هاشــم البریفکانی» عضو
کمیســیون امنیــت و دفاع در اســتانداری نینوا گفت :تنها هشــت محلــه از غرب
موصل و نیز برخی مناطق حومه بخش غربی باقی مانده که با آزادســازی آنها،
نیروهای عراقی ،موصل را کامل تحت کنترل خود در میآورند .دیروز نیز «حیدر
العبادی» نخستوزیر عراق وارد شهر موصل شد و از مقرهای امنیتی بازدید کرد.
گفته میشود مرحله جدید عملیات موصل در روزهای آینده شروع میشود .خبر
دیگر اینکه سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت :هیچ گونه اسنادی درباره اخبار
منتشر شده مبنی بر بازداشــت «ابوبکر البغدادی» رهبر گروه تروریستی داعش
در شمال سوریه وجود ندارد .این در حالی است که دفتر مطبوعاتی دبیرکل اداره
امنیت و اطالعات اروپا اعالم کرده اطالعات دقیقی درباره بازداشت «البغدادی»
دارد.

گــروه جهان /ژنــرال جیمــز ماتیس،
وزیــر دفاع امریکا تور یک هفتهای خود
به خاورمیانه و شــمال آفریقا را با ســفر
به عربســتان آغاز کــرد .او فتیله این تور
را بــا آتش جنگ شــروع کــرد و آن گونه
که محافل نزدیــک به رئیسجمهوری
ســابق یمن فاش کردهاند ،با عربستان
بــه توافــق رســید تــا حمالت موشــکی
امریــکا از طریق دریا به شــهرهای یمن
آغاز شود.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری
خبــر وابســته بــه علــی عبــداهلل صالح
رئیــس جمهــوری اســبق یمــن منابــع
سیاســی عالــی رتبــه گفتنــد ،دو طــرف
توافق کردند ناوهای امریکایی همانند
موشک باران فرودگاه الشعیرات سوریه
از طریــق دریــا به اهــداف انصــاراهلل در
یمن حملــه کنند .جیمــز ماتیس وزیر
دفاع امریکا که به عربســتان سفر کرده
و با ملک ســلمان دیدار داشت ،گفت:
عربستان همپیمان امریکا است وهدف
امریکا این است که جناحهای مختلف
یمن را برای از سرگیری هرچه سریعتر
مذاکرات تحــت نظرات ســازمان ملل
تحت فشار قرار دهد.
ماتیــس پیــش از ایــن دیــدار در
توگویی با خبرنگاران مدعی شــده
گف 
بود :ما میدانیم که موشکهای ایرانی
توســط انصاراهلل به ســمت عربســتان
سعودی شــلیک میشــوند .این اقدام
باید متوقف شود.
روز سهشــنبه نیــز در آســتانه ایــن ســفر
مقامــات امریکایــی به خبرنــگاران گفته
بودنــد ،افزایــش نقش امریــکا در بحران
یمــن از طریــق حمایــت مســتقیمتر
واشنگتن از متحدان منطقهای خود که در
حال جنگ با انصاراهلل یمن هستند ،نیز
در دستور کار این سفر قرار دارد.
ماتیــس در مســیر ســفر به ریــاض به
خبرنــگاران گفــت :جنــگ یمــن خیلــی
طوالنــی شــده و باید بــه آن خاتمــه داد.

مــا بــا متحدانمــان همــکاری خواهیــم
کــرد تــا ایــن بحــران را بــه میــز مذاکرات
تحــت رهبــری ســازمان ملل بکشــانیم.
او کــه در ســفر بــه ریــاض بــا ســلمان بن
عبدالعزیز ،پادشاه عربستان و محمد بن
سلمان ،جانشین ولیعهد دیدار میکند،
دربارهجزئیاتحمایتهایبیشترامریکا
از متحدان منطقهای واشــنگتن و ائتالف
تحت رهبری امریکا علیه یمن حرفی نزد
اما گفــت ،در این ســفر درصدد عمیقتر
و گســتردهتر کــردن روابــط بیــن امریکا و
عربستاناست.
اگرچــه ماتیــس و دیگــر مقامــات
امریکایــی بــه جزئیــات افزایــش
همکاریهــای واشــنگتن – ریــاض و
کمــک امریکا بــه ائتالف ســعودی علیه
یمــن نپرداختنــد امــا ســایت خبــری
تحلیلــی «اسپوکســمن ریویــو» در ایــن
بــاره در گزارشــی نوشــت ،کمــک امریــکا
بــه ائتالف ســعودی علیه یمــن احتماالً
هــم کمک مشــاورهای و هم تســلیحاتی
خواهد بود و فروش ســاحهای جدید به
عربســتان در دســتور کار این ســفر است.
در حــال حاضــر ارتــش امریــکا در یمــن
حمــات هوایــی را علیه تروریســتهای
القاعــده انجــام میدهــد و گروهــی از
نیروهــای نظامــی امریکا نیــز کمکهای
اطالعاتــی محــدودی بــه عربســتان
ســعودی میکننــد و از ایــن طریق متحد
منطقهای خود را در جنگ با حوثیها تنها
نگذاشــتهاند .از زمانی که دونالد ترامپ،
رئیــس جمهوری امریکا شــده اســت نیز
حمالت هوایــی امریکا علیــه القاعده در
شبه جزیره عربستان شدت گرفته است.
همچنیــن بــه دنبــال تصمیــم پنتاگــون
مبنــی بــر تعییــن بخشهایــی از خــاک
یمــن بهعنــوان «مناطــق خشــونتهای
فعال» ،نیروهــای هوایی امریکا حمالت
هوایی متعــددی را در این مناطق انجام
داده و تعدادی از نیروهای عملیات ویژه
امریکا هم در این مناطق مستقر شدهاند.

نیمنگاه
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بنابرایــن اگرچه حضور نظامــی محدود
امریکا در یمن به بهانه مبارزه با القاعده
بــه نفــع عربســتان و ائتــاف عربی علیه
یمــن بــوده اما امریکا کوشــیده اســت در
بحث جنگ سعودیها با حوثیها بسیار
محــدود وارد شــود .بویژه پــس از آنکه در
سال 2016حمالتهواییعربستانمنجر
به کشته شدن دهها غیرنظامی یمن شد
و دولــت بــاراک اوباما ،رئیــس جمهوری
ســابق امریکا فروش ســاح به عربستان
و برخــی کمکهای نظامی به این کشــور
را به حالت تعلیــق درآورد اما با توجه به
اظهارات ماتیس درباره اهداف ســفرش
بــه عربســتان ،به نظر میرســد در دولت
جدیــد نه تنهــا فروش ســاح امریــکا به
عربستان و دیگر متحدان عربی این کشور
از جملــه امارات از ســر گرفته شــود بلکه

کمکهای نظامی دیگری نیز از واشنگتن
به سوی ریاض سرازیر شود .خود ماتیس
نیزحتیاگربهجزئیاتهمکاریهایآتی
دو کشــور اشاره نکرده باشــد ،آشکارا نوید
ایــن همکاریها را به دوســتا ن ســعودی
داده است.
در ادامــه تــور یــک هفتــهای رئیــس
پنتاگــون بــه خاورمیانه و شــمال آفریقا،
ماتیــس قرار اســت بــه مصر ،اســرائیل،
قطــر و در آخر هم به جیبوتی ســفر کند.
او در تمام سفرهای خاورمیانهای خود به
دو محور یمن و ســوریه خواهد پرداخت.
بویــژه اینکه به خاطــر اقدامهای نظامی
اخیــر امریــکا در ســوریه و افغانســتان،
نگاههــای جامعــه بینالملــل بــه نحوه
مداخله واشنگتن در کشــورهای در حال
جنــگ معطــوف شــده اســت و روســیه

اشتباه بود یا بلوف؟

ناوهای امریکایی به جای کره سر از آبهای استرالیا درآوردند
گروه جهان 9 /روز صدر رسانههای
خبری جهان در قبضه نام کره شــمالی
و حرکــت نــاو «کارل وینســون» امریــکا
به ســوی آبهای این کشــور بــود 9 .روزی
کــه بوی جنگ از آن استشــمام میشــد
و چیــن و روســیه هــر روز بــه واشــنگتن
و پیونگیانــگ هشــدار میدادنــد
آرامــش خود را حفظ کننــد و در نهایت
روزسهشنبه مجبور شدند ناوهای خود را
به ســمت منطقه گسیل کنند تا حوادث
را از نزدیک رصد کنند .اما دیروز ناگهان
فتیله جنگ خیلی ســاده خاموش شد.
پنتاگــون در تمام این مــدت یا به خاطر
«گاف» یا بدلیل پنهانکاری خبر درست
را منتشــر نکــرده و حرکــت نــاو «کارل
وینســون» نــه به ســمت کــره شــمالی،
کــه در جهتــی مخالــف یعنــی اســترالیا
بودهاست .این به آن معنا است که همه
مردم دنیا در این مدت بیجهت نگران
وقوع جنگی دیگر در جهان بودهاند.
بــه گــزارش رویتــرز ،روز دوشــنبه
نیــروی دریای امریکا عکســی را منتشــر
کــرد که نشــان میداد این نــاو تهاجمی
در تنگه «ســوندا» اندونزی مستقر شده
اســت .با انتشــار این عکس ،رسانهها از
گاف پنتاگون مطلع شــدند و مشــخص
شــد این ناوها از همان ابتدا در مســیری
متفاوت از شــبه جزیره ،راهی رزمایشی
مشــترک با اســترالیا بودنــد .زمان ثبت
این عکسها چهار روز پس از آن اســت
کــه دونالــد ترامپ بــا افتخــار از حرکت
ناوهای ارتش خود به سوی کره شمالی
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خاورمیانه

سناریوی  4مرحلهای واشنگتن
برای سوریه

توافق عربستان و امریکا برای آغاز حمالت موشکی به یمن

خبــر داد .بــر ایــن اســاس روز گذشــته
پنتاگــون اعالم کرد ناو «کارل وینســون»
به ســمت استرالیا در حال حرکت است
و هفتــه آینده در رزمایشــی مشــترک با
اســترالیا در آبهــای ســاحلی این کشــور
شرکت میکند.
ابعاد چگونگــی این رویــداد هنوز بر
کســی فاش نشدهاست .برخی مقامات
توگو با نیویورکتایمز
امریکایــی در گف 
مدعــی شــدند ایــن مســأله ناشــی از
سلسلهای از اشــتباهات ،از جمله اعالم
پیــش از موعد آغاز مأموریت تا توضیح
نادرســت جیمــز ماتیــس ،وزیــر دفــاع
امریــکا در مورد موقعیت ایــن ناوگروه،
بوده است.
برخــی گمانهزنیها نیــز حاکی از آن
اســت کــه پنتاگــون بخوبــی آگاه بــوده،
نــاوش به کدام ســمت در حــال حرکت
اســت .اما بدلیل ناهماهنگی ،مشــکلی
کــه در  90روز ریاســت جمهوری ترامپ
بارهــا در این دولت بروز کرده و نماد آن

در فرمــان مهاجرتی و حملــه به پایگاه
شــعیرات ســوریه مشــاهده شــد ،کاخ
ســفید بدرســتی از مســیر این ناو مطلع
نبود هاست.
در ایــن بیــن نظر ســومی هــم وجود
دارد ،مبنــی بــر اینکــه هــم پنتاگــون
و هــم کاخ ســفید میدانســتند کــه
«کارلوینســون» در حــال حرکــت بــه
ســوی اســترالیا اســت امــا بــه دالیلــی
ترجیــح دادند وانمــود کنند کــه این ناو
بــه ســوی کــره شــمالی مــیرود« .کای
جیــان» ،کارشــناس مرکــز مطالعــات
کرهای در دانشــگاه فودان در شــانگهای
در همیــن ارتبــاط به روزنامه واشــنگتن
پســت گفته اســت ،تمام ماجرا «جنگ
روانــی یا بلوف» اســت .با این اســتدالل
که واشنگتن هرگز واقعاً قصد راهاندازی
یــک حملــه نظامــی در کــره شــمالی را
نــه تنهــا در حال حاضــر بلکــه در آینده
نیــز نــدارد« .راس ببیــج» ،عضو ارشــد
غیرمقیم در مرکز ارزیابی اســتراتژیک و

پارلمان اروپا فع ً
ال مصونیت پارلمانی لوپن را لغو نمیکند

دارای یک اتاق فکر مستقر در واشنگتن،
نیــز در همیــن ارتبــاط میگویــد :امکان
دارد دولــت ایــاالت متحــده تصمیــم
داشــته تا بــا این اقدام بــه چین فرصت
کوتاهــی بــرای تحــت فشــار قــرار دادن
کره شــمالی پیش از اعــزام این ناو گروه
بدهــد .مســألهای کــه ترامــپ در دیــدار
اخیــرش بــا «شــی جینپینــگ» رئیس
توگوی
جمهوری چیــن و همچنین گف 
تلفنی اخیر بر آن تأکید داشت .در واقع
فضای تنفسی به چینیها در مقابل یکه
تازی در مقابل کره شــمالی داده شــد تا
چینیهــا متوجه شــوند بایــد همقدم با
واشنگتن در مقابل کره شمالی بایستند؛
چــرا کــه در غیــر این صــورت امریــکا به
تنهایــی در مقابل پیونــگ یانگ خواهد
ایستاد.
هــر چنــد کــه نبایــد ایــن نکتــه را از
یــاد ببریــم کــه در حــال حاضــر ناوهای
هواپیمابــر بــه تنهایــی وزن خــود را از
دســت دادهانــد و چنــان چه قرار باشــد
روزی بــه پیونــگ یانــگ حملــهای
از ســوی واشــنگتن صــورت گیــرد
بــه احتمــال زیــاد ایــن اقــدام توســط
هواپیماهای دوربرد انجام خواهد شــد.
این در حالی اســت که تنشها در روابط
کــره شــمالی و امریــکا همچنــان ادامــه
دارد .روز گذشــته کــره شــمالی اقدام به
انتشــار ویدئویــی کرد که نشــان میدهد
این کشــور در یک عملیات شبیهســازی
شــده ،امریــکا را مورد حمالت موشــکی
بیامان قرار میدهد.

بشــدت به خاطر  59موشــکی که به طور
ناگهانی امریکا به ســوی ســوریه شــلیک
کرد ،از واشــنگتن خشــمگین است .وزیر
دفــاع امریــکا نیــز ایــن مســأله را بخوبی
درک کــرده اســت زیــرا در جریــان تــور
خاورمیانهای خود بــه خبرنگاران گفت:
«مــا در حال تنــش زدایــی از روابط خود
با روســیه هســتیم .ما با روسیه همکاری
نمیکنیــم امــا بــرای امنیــت پروازهــا
میکوشــیم تنشهایمان را با این کشــور
کاهشدهیم».
ëëورود کارگــران خارجــی بــه امریــکا
محدودشد
«دونالــد ترامپ» رئیــس جمهوری
امریــکا در راســتای اجــرای وعدههــای
انتخاباتــی خود مبنی بر حل مشــکالت
اقتصــادی و بیکاری در  100روز نخســت

ریاســت جمهــوری و تحقــق شــعار
«امریکایــی بخــر و امریکایی اســتخدام
کــن» ،فرمــان اجرایــی جدیــدی بــرای
اعمــال محدودیــت در صــدور روادیــد
کار ( )B-H1بــرای مهاجــران خارجــی
امضا کــرد .به گزارش خبرگزاری رویترز،
«ترامــپ» کــه ایــن فرمــان را در جریان
بازدیــد از یــک شــرکت تولیــد ابــزار و
تجهیــزات در ایالت ویسکانســین امضا
کــرد ،گفــت :ایــن روادید خــاص باید به
افرادی اعطا شود که باالترین مهارتها
و دســتمزدها را دارنــد و هیچــگاه نبایــد
موجــب جایگزیــن شــدن شــهروندان
امریکایی شــود .روادیــد  B-H1مختص
افرادی اســت که خواستار اقامت موقت
در امریــکا بــرای کار در شــرکتهای
پیشــرفته فنــاوری هســتند .ترامــپ بــا
وعــده تأمیــن امنیــت مرزهــای امریکا،
اشــتغالزایی ،رونق اقتصــادی و کاهش
جرایم پا به عرصه رقابتهای انتخاباتی
گذاشت و به نظر میرسد فرمان اجرایی
جدیــد گام نخســتی بــه ســوی هــدف
اشــتغالزایی بــرای جوانــان امریکایــی
است.

 38نفر از حامیان فراخوان «نه»
در ترکیه دستگیر شدند

Insanhaber

پيروزي كمرنگ رجب طيب اردوغان در رفراندوم مردمي
اينس پل
كــه براي تعييــن ميزان تمايل مــردم تركيه بــه روند تغيير
مترجم :وصال روحانی قانون اساسي اين كشور برگزار شد شكهاي تازهاي را ايجاد
كرده و پايههاي كار اردوغــان را برخالف آنچه هواداران وي
ميخواستند قوت چنداني نبخشيده است.
ارتبــاط نتيجــه انتخابات ايــن هفته تركيه با آلمــان به عنوان كشــوري كه حدود
 1/5ميليون نفر از اتباع تركيه در آن به ســر ميبرند ،اين اســت كه  63درصد از
شــهروندان تركيه كه ساكن آلمان هستند موافقت خود را با اعمال تغييرات در
قانون اساسي تركيه اعالم داشتند و سران آلمان نميدانند با مسأله شهروندان
تركيه ساكن آلمان چه كنند.
مشــابه اين وضعيت در اتريش هم كه شــمار زيادي از شــهروندان تركيه در آن
ســاكن هستند به چشم ميخورد .شــايد هم آلمان و دولت آن بايد بپذيرند كه
اتخاذ موضعي عقاليي تر در قبال مســائل تركيه و اتباع آنها در خاك اين كشور
كاري الزامي اســت .آنگال مركل و همفكرانش ميدانند امواج پوپوليســتي رايج
شــده در ســطح اروپا كه ســر منشــأ آن به دونالد ترامــپ در امريكا نســبت داده
ميشود به احتمال قوي به جريان انتخابات امسال آلمان هم كشيده ميشود.
آنجا كه مرکل ميكوشد براي دوره تازهاي پست صدراعظمي آلمان را تصاحب
كند ولي نميتواند خودش را از امواج مرتبط با اتباع ساير كشورها و پناهجويان
آسيايي و جايگاه آنان مبرا سازد و از آنها تأثير نپذيرد.
آلمــان اضافه بــر اين بايد تكليفش را با اتحاديه اروپا هم مشــخص كند و در پي
امواجــي كه در مورد جدايي برخي كشــورهاي اروپا از « »EUو ت الششــان در اين
زمينه به راه افتاده ،موضع نهايياش را در اين باره مشخص سازد .اتحاديه اروپا
هم بايد درباره شرايط جديد تركيه و آنچه در اين كشور روي داده اتخاذ موضع كند
و بگويد اگر اردوغان در ماههاي اخير به خود حق داده به هر نهاد و كشور اروپايي
بتــازد و به درشــتي درباره آنها ســخن گويد ،كدام الزام را بــراي حفظ ارتباطهاي
كارياش با اين كشــور پيش رو ميبيند .همه بدگوييهاي اردوغان از كشــورهايي
چون آلمان و هلند و حتي خود «اتحاديه اروپا» در شــرايطي صورت پذيرفته كه
همگان ميدانند اقتصاد تركيه بيش از هر زماني به اتحاديه اروپا محتاج اســت.
آلمان به خاطر ارتباط نزديك خواسته يا ناخواستهاش با تركيه ميتواند شرايط
بعــدي اردوغان را هم ترســيم كنــد .آلمان و مركل نه تنهــا پذيرفتهاند گريزي از
پناهجويــان ندارند كه برعكس نيــازي مبرم هم به اين مهاجران حس ميكنند.
مــركل ميداند كه بعد از ســالها زندگي شــهروندان تركيه در ســطح شــهرهاي
مختلف آلمان زندگي و فرهنگ دو كشور به يكديگر پيوند خورده و اينكه او شخصاً
از اردوغــان و حــركات زيادهخواهانــه او خوشــش ميآيد يا خير ،تغييــري در اين
معادله به وجود نميآورد .در آينده نزديك كه انتخابات آلمان برگزار ميشــود،
بخش قابل توجهي از اتباع ترك كه پاســپورت آلمانی هم دارند يا بهطور کل به
تركيه پشــت كردهاند و با آراي مثبت يا منفيشان تكليف مركل را هم مشخص
ميســازند و او ترجيــح ميدهد خاطر آنها و هيچ خارجي تبــار ديگري را مكدر و
آراي آنها را به سمت اردوي رقبايش پرت نكند .به واقع انتخابات امسال آلمان
يك نوع تأسي جستن از روال و روندي است كه در تركيه داير شده و هيچ كس را
راضي نكرده اما اردوغان را ماندني كرده است!

وزیرخارجه ترامپ با مقامات سعودی مذاکره کرد

Reuters
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نياز مبرم مركل به آراي خارجي تبارها

جهـــــان

iran-newspaper

پــس لرزههــای همــه پرســی اصالحات
قانون اساسی ترکیه همچنان ادامه دارد.
در حالی که دولت اعالم کرده رســیدگی
به شــکایات دربــاره همه پرســی اصالح
قانــون اساســی را آغــاز کــرده ،نیروهــای
امنیتــی ترکیــه روز گذشــته  38نفــر از
حامیــان فراخوان «نــه» را در اســتانبول
دستگیرکردند.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه سوجو،
روز گذشــته «باریش یــارکاداش» یکی از
نماینــدگان حــزب مــردم جمهوریخواه
اعــام کرد  ۳۸نفر به اتهام به رســمیت
نشــناختن رأی «آری» در رفرانــدوم
اخیــر و مخالفــت بــا آن ،در عملیاتــی
در خانههایشــان بازداشــت شــدند.
خانوادههای افراد بازداشت شده تاکنون
از ارائــه اطالعــات بیشــتر در ایــن زمینه
خــودداری کردنــد .این اقدامــات دولت
اردوغــان در حالــی صــورت میگیرد که
روز گذشــته «ســعدی گــوون» ،رئیــس
شــورای عالــی انتخابــات ترکیــه اعــام

کــرد رســیدگی به شــکایات دربــاره همه
پرســی اصالح قانون اساســی آغاز شــده
اســت .وی در مصاحبــه بــا خبرنــگاران
بدون اعــام زمان دقیق نتیجه بررســی
شکایتها گفت فعالً شکایات را بررسی
خواهیــم کــرد و نتایج قطعــی این همه
پرسی پس از بررسی اعتراضها و  12روز
بعــد اعــام خواهد شــد .در همین حال
رجب طیب اردوغــان ،رئیسجمهوری
ترکیه در یک مصاحبه تفصیلی با شبکه
خبری ســیانان گفت اصالحات قانون
اساسی به خاطر من نبوده است؛ چرا که
من روزی خواهم مرد اما قوانین اساسی
باقــی خواهد مانــد .اردوغــان تأکید کرد
که برنامههــای وی برای تغییر سیســتم
پارلمانیبهریاستی،بهمعنایدیکتاتوری
نیســت و من قصد ندارم دیکتاتور شوم.
خبــر دیگــر اینکــه دادســتانی کل آنــکارا
کیفرخواســت  216نفــر از مجمــوع 268
متهم کودتای نافرجــام  15جوالی 2016
ترکیه را روز چهارشنبه به دادگاه ارائه کرد.

نخستوزیر اسپانیا به دادگاه احضار شد

ســخنگوی پارلمــان اروپا به درخواســت دســتگاه قضایی فرانســه بــرای لغو مصونیت
پارلمانی «مارین لوپن» نامزد راســت افراطی حزب جبهه ملی این کشــور پاســخ داد.
به گزارش خبرگزاری فرانســه ،وی گفت :تحقیقات در خصوص این درخواســت پیش
از زمــان دور دوم انتخابات ،غیرممکن اســت .دســتگاه قضایی فرانســه  25فروردین از
پارلمان اروپا خواست مصونیت پارلمانی «لوپن» را لغو کند؛ چرا که به او و دیگر اعضای حزب جبهه ملی در رابطه با کمکهای
پارلمان اروپا برای فعالیت این حزب مظنون است و میخواهد در مورد مشاغل جعلی پارلمانی «لوپن» تحقیق کند.

برای نخســتین بار در تاریخ مدرن ،یک نخســتوزیر اسپانیایی یعنی «ماریانو راخوی»
برای شهادت به دادگاه فساد بزرگ احضار شد .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،این دادگاه
موســوم به «گورتل» روی شبکه ارتشــای گستردهای تمرکز دارد که ظاهراً اعضای سابق
حزب مردمی «راخوی» در آن دخیل هستند« .راخوی»  ۶۲ساله شخصاً متهم نیست.
ت وزیر
اما سمت او بهعنوان رئیس حزب ،بدین معناست که او میتواند شهادتهای ارزشمندی بدهد« .راخوی» نخستین نخس 
موقت اسپانیا خواهد بود که بهعنوان شاهد در دادگاه حاضر میشود.

طرح سلطان قابوس برای انتقال محرمانه قدرت

اعتراض های خشونتآمیز در برزیل علیه «میشل تامر»

یک روزنامه امریکایی از اقدام «قابوس بن سعید» پادشاه عمان که فرزندی ندارد برای
انتقال محرمانه قدرت در این کشور با تضمین حفظ ثبات کشورش خبر داد .به گزارش
روزنامه «کریستین ساینس مانیتور» سلطان قابوس که پس از چند دهه تنش و کودتاها
در داخل کاخ پادشاهی در جریان انقالب سفید به قدرت رسید ،در طول حکومت تقریباً
 ۵۰سالهاش در راستای تحقق ثبات کشور مقدم بر هر امر دیگری تالش کرد .او به همین دلیل طرحهای جانشینیاش را مبهم
نگه داشت تا ثبات نیز بهعنوان بخشی از قدرتش به حکومت آتی منتقل شود.

س جمهوری برزیــل در زمینه الیحــه اصالحات
در پــی اقــدام های «میشــل تامر» رئیــ 
بازنشستگی با هدف نجات اقتصاد برزیل از عمیقترین رکود ،روز س ه شنبه اعتراض های
گســتردهای شــکل گرفت و اتحادیههای معترض پلیس با گاردهای ضد شورش کنگره
درگیر شــدند .به گزارش خبرگزاری رویترز ۲۷ ،اتحادیه پلیس فدرال تأکید دارند الیحه
مذکور خطراتی را که شامل کار پلیس است در نظر نگرفته است .در همین حال ،وزیر دارایی برزیل تأکید کرده که تغییرات در
الیحه اصلی مورد انتظار دولت بود و انتظار ندارد که اصالحات دیگری اعمال شود و این الیحه با همین شکل به کنگره میرود.

