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حقوق دانان کاخ سفید :داماد ترامپ
از مقامش کناره گیری کند
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اندیشکده روز
دیرالزور؛ پیروزی در میدان ،چانه زنی در مذاکره

اندیشکده راهبردی تبیین نوشت :شکسته شدن محاصره
دیرالزوروفرودگاهراهبردیاینشهر،بسیاریازتحلیلگران
را بر آن داشت تا نبرد دیرالزور را بهعنوان آخرین مرحله نبرد
با داعش مطرح کنند .بر این اساس می توان این گونه نتیجه
گرفتکهآیندهآزادسازیهااحتماالبهسمتمناطقجنوبو
شرقسوریهپیشبرودتابهآخریننقطهمرزییعنیبوکمالدر
مرزعراقوسوریهبرسد.اکنوننیزایندستاوردهایمیدانی
از دو منظر حائز اهمیت است؛ نخســت ارزش ذاتی آن است
چرا که ب ه هر حال ،بخش مهمی از کشــور ســوریه از چنگال
داعشآزادشدهاست.امانکتهدوم،ارزشایندستاوردهای
میدانیبرایافزایشقدرتچانهزنیبازیگرانمحورمقاومت
درعرصهمذاکراتسیاسیاست.بایدباطراحیهوشمندانه،
دست برتر مقاومت در معادالت میدانی ،به تفوق سیاسی در
عرصهمذاکراتمنجرشود.

اظهار نظر روز

شورای امنیت "تحریم های تعدیل شده ای" علیه کره
شمالی تصویب کرد

امیرعلی ابوالفتح

شــانزده ســال از حادثه  11ســپتامبر  ،رویدادی که بزرگ
ترین شوک امنیتی تاریخ ایاالت متحده لقب گرفته است ،
می گذرد  .به نظر می رســید این شــوک وارد شده  ،معضل
تروریسم را برای این کشور و همچنین برای جامعه جهانی
به شکل موثری رفع کند  .با این حال با نگاهی گذرا به سیر
تحوالت سیاسی  -امنیتی 16سال گذشته به خوبی آشکار
می شود که تروریســم نه فقط با وقوع حادثه  11سپتامبر از
بین نرفته ،بلکه به شکل آشکاری گسترده تر شده است .در
این  16سال  ،چند کشور به اشغال آمریکایی ها در آمدند یا
هدفحملهپهپادهایآمریکاییقرارگرفتند.گفتهمیشود
جنگ در افغانستان و عراق بیش از شش تریلیون دالر هزینه
مســتقیم و غیر مســتقیم برای مالیات دهندگان آمریکایی
برجای گذاشته است  .در این جنگ ها  ،بیش از یک میلیون
انســان در عراق  ،افغانستان  ،ســوریه  ،لیبی و یمن به بهانه
مبارزه با تروریسم جان باخته اند  .تعداد تلفات ارتش آمریکا
در جنگ عراق نیز از چهار هزار و 500تن فراتر رفت و رکورد
تلفات جنــگ های آمریکا بعــد از جنگ ویتنام را شکســت .
با این حال  ،به شــهادت آمارهای رســمی  ،تعــداد قربانیان
اقدامات تروریســتی در ســال های پس از  11ســپتامبر به
مراتب بیشتر از سال های پیش از این رخداد بوده است  .تا
پیش از  11سپتامبر اگر معضل تروریسم محدود به مناطق
خاصیازجهان،بهویژهدرغربوجنوبآسیابود،بعدازاین
حادثه به معضل جهانی بدل شد و سرتاسر جهان  ،از جمله
اروپای غربی و ایاالت متحده را در برگرفت.
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مخالفت پارلمان با همهپرسیاقلیمکردستان
اختیارات اقدام برای توقف همه پرسی توسط پارلمان به
العبادی واگذارشد

پارلمان عراق بــا اکثریت آرا و البته بــدون حضور نمایندگان کــرد ،برگزاری
همه پرسی در اقلیم کردستان عراق را رد کرد.نمایندگان کرد در اعتراض به
گنجاندنرایگیریدربارههمهپرسیاقلیمکردستاندردستورکارپارلمان،
جلسهراترککردندوازسالنخارجشدند.بهگزارشالجزیره،پارلمانعراق
اختیارانجاماقداماتالزمرابرایتوقفهمهپرسیبهحیدرالعبادینخست
وزیراینکشورواگذارکردهاست.بهگزارششبکهتلویزیونیسومریه،پارلمان
عالوه بر این ،حیدر العبادی ،نخســت وزیر عراق را به اتخــاذ تدابیر الزم برای
حفاظتازوحدتکشوروآغازگفتوگوییجدیبرایبررسیمسائلموجود
میان بغداد و اربیل و رسیدگی به آن ملزم کرد.این در حالی است که مسعود
بارزانی مجدد تاکید کرد تصمیم اتخاذ شــده مبنی بر برگزاری همه پرســی
استقالل اقلیم  ،یک تصمیم مردمی و حق طبیعی و مشروع اقلیم کردستان
بهشمارمیرود.احزابسیاسیکردعراق 26،مارسبابرگزاریهمهپرسی
استقاللمنطقهکردستانازعراقدر 25سپتامبر(سوممهر)موافقتکردند.
دولتعراقبارهابهصراحتاعالمکردهاستبرگزاریاینهمهپرسیمخالف
قانون اساســی این کشــور اســت و شــرایط را در عراق بحرانــی خواهد کرد.
کردها قصد دارند همه پرسی اســتقالل را در خارج از مرزهای اداری منطقه
کردستان،ازجملهکرکوک،خانقینوسنجاربرگزارکنند.بااینحال،عربها
و ترکمنهای ساکن این مناطق با این تصمیم مخالفت و اعالم کرده اند همه
پرسیراتحریمخواهندکرد.

یمن

 ۱۵عضو شــورای امنیت ســازمان ملل در قطعنامه ای تحریمهای جدیدی
علیه کره شــمالی تصویب کردند .آمریکا خواهان تحریمهای بیشتری علیه
پیونگیانگ بود اما با وتوی چین و روســیه روبه رو شد" .تحریم کامل نفتی"،
م جونگاون رهبر کره شــمالی و نیز مسدود کردن
ممنوعیت ســفر برای کی 
تمامی حســابهای بانکی او در خارج از کشــور ،پیشــنهاد آمریــکا علیه کره
شمالی بود اما دو عضو دارای حق وتو در شــورای امنیت یعنی چین و روسیه
با این طرح مخالفت کردند .این در حالی است که کره شمالی هفته گذشته
یک بمب هیدروژنی را آزمایش کرده بود .از موضوعهای دیگر در پیشنویس
قطعنامه پیشنهادی آمریکا  ،بیکار کردن کلیه کارگران کره شمالی در دیگر
کشورهایجهانبود.روسیهکه ۳۵هزارکارگرازمجموع ۵۰هزارکارگرکره
شمالیراکهدرسراسرجهانمشغولبهکارهستند،درخودجایدادهاست،
با این اقدام آمریکا به شدت مخالفت کرد .چین نیز که مهمترین صادرکننده
نفتبهکرهشمالیاست،تحریمکاملنفتیکرهشمالیرانپذیرفت.بههمین
دلیل این شورا در جلســه دیروزخود تنهافروش و ارسال نفت تصفیه شده به
کره شــمالی را محدود کرد.اعضای شــورای امنیت در این جلسه همچنین
خریدهرگونهمنسوجاتازکرهشمالیراممنوعکردند.بهگزارشخبرگزاری
آلمان،کشورهایاروپاییعضواینشوراازجملهانگلیسبسیارتالشکردند
تا راهحلی میانه را انتخاب کنند که مردم کره شمالی
کمترآسیبببینند.بههمینمنظورصادراتنفت
تصفیه شده به این کشــور به دو میلیون بشکه در
سالمحدودمیشوداماصادراتنفتخامدرحد
فعلی باقی میماند .صادرات گاز به کره شمالی
نیز به طــور کامــل ممنوع میشــود .کره
شمالیهماکنونحدود 4.5میلیون
بشــکه نفــت تصفیهشــده و دیگــر
محصوالتپاالیشیوچهارمیلیون
بشکهنفتخامواردمیکند.

سوریه

جودیت باتلر:

چرا معتقدم ترامپ فاشیست است؟

400هزار امضا برایخلعنوبلسوچی
سازمان ملل متحد 370 :هزار نفر از آوارگان میانمار
به بنگالدش گریخته اند
مسلمانانمیانماردربدترینروزهایشاندرپنجسالگذشتهبهسرمیبرند.
حاال سازمان ملل در بیانیه ای اعالم کرده اســت شمار مسلمانان میانمار که
از این کشــور آواره بنگالدش شــده اند ،به ۳۷۰هزار نفر رســیده اســت .این
در حالی است که انگلیس و ســوئد روز گذشته درخواســت برگزاری نشست
رســمی شــورای امنیت به منظور بررســی تحــوالت کنونی میانمــار و اوضاع
رقت بار مسلمانان را در ایالت راخین مطرح کردند.گفتنی است ،ازسه هفته
گذشته نظامیانارتشمیانماربههمراهبوداییانافراطیبهبهانهواهیحمله
گروهیازمسلمانانایالتراخیندرغربمیانماربهچند ُپستبازرسیمرزی،
در سایه سکوت مدعیان حقوق بشــر و طرفداران دروغین دموکراسی ،تعداد
زیادیازمسلمانانرابهقتلرساندندومنازلومزارعآنهارابهآتشکشیدند
و به این ترتیب تعداد زیادی از این افراد را آواره کشور همسایه یعنی بنگالدش
ن سوچی ،برنده جایزه صلح نوبل و کسی که
گ سا 
کرده اند.از سوی دیگر،آن 
سالهادرشمایلیکاصالحگرایمبارزظاهرشد،اکنونبهطرزوحشتناک
وتراژیکیدرقبالکشتاروحشیانهمسلمانانروهینگیاییتوسطبوداییهای
تندرو و ارتش این کشــور ســکوت اختیــار کرده اســت .درایــن میان،بیش از
 400هزار نفــردر انگلیس با امضــای طومــاری در ســایت  Change.orgاز
کمیته اهداکنندگان جایزه نوبل درخواســت کردند جایزه صلح سوچی را از
وی بگیرند .در این طومار آمده است تا این لحظه ســوچی برای پایان دادن به
جنایتهاییکهعلیهبشریتدرکشورشرخمیدهد،هیچاقدامینکردهاست.

اسپانیا

آمریکا

کشته و زخمی شدن بیش از  ۳۴هزار
غیرنظامی یمنی در  ۹۰۰روز

استعفای  2مبلغ سعودی گروه
تروریستی "هیئت تحریر الشام"

راهپیمایی بزرگ مردم کاتالونیا در
حمایت از رایگیری استقالل

کلینتون :پوتین نمیخواست من در
انتخابات پیروز شوم

مرکز قانونی حقوق و توسعه یمن ،آماری را درباره
تعــداد تلفــات و خســارتهای وارد شــده به یمن
در ۹۰۰روز حمــات متوالی ســعودی منتشــر و
اعالم کرد که در این مدت بیش از  ۱۲هزار و ۹۰۷
نفر از غیرنظامیان یمنی کشته و  ۲۱هزار و ۱۶۵
نفر دیگر زخمی شــده اند .همچنین  406هزار و
 289منزل مســکونی و  773مسجد در حمالت
ســعودی ویران یــا دچار آســیب دیدگی شــدند.
 269بیمارستان و مرکز بهداشت 791 ،مدرسه
و موسســه آموزشــی و  240مرکز گردشگری در
استان های مختلف یمن نیز ویران شدند.

المحسینی و العلیانی ،دو مبلغ ســعودی و قاضی
شــرعی هیئــت تحریــر الشــام بــه دلیــل تجــاوز و
درگیریهــای اخیــر با گروههــای دیگــر در ادلب،
استعفاکردند.ایناستعفادرحالیصورتگرفتکه
یک فایل صوتی از گفتوگوی ابومحمد الجوالنی،
فرمانده نظامی تحریر الشــام و ابو الولید ،فرمانده
بخشادلبفاششدکهدرآنالمحسینیوالعلیانی
را افرادی دانســتند که تنها لبــاس روحانیت به تن
میکنند .بــرای آن ها از توصیــف "وصلهزنندگان"
استفادهوفعالیتشاندرزمینهشرعینیزبههمین
مسئلهمحدودشدهاست.

هــزاران تــن از مــردم کاتالونیا بــرای دســتیابی به
اســتقالل از اســپانیا راهپیمایــی کردنــد کــه
نشــانهای از تمایــل آن هــا بــرای برگــزاری همــه
پرسی استقاللی اســت که ســه هفته دیگر برگزار
مــی شــود .همــه پرســی اســتقالل در کاتالونیــا
بــا مخالفت شــدید دولت مادریــد همراه اســت اما
جدایــی طلبــان کاتالونیــا به دنبــال برگــزاری آن
هســتند .حــدود ۴۰۰هزار تــن از مــردم کاتالونیا
در بارســلونا حضــور یافتند کــه بخشــی از افزایش
تنــش و چالش میــان دولت مرکــزی و این اســتان
ثروتمند شمال شرقی اســپانیا محسوب میشود.

هیــاری کلینتــون  ،نامــزد دموکــرات شکســت
خــورده در انتخابــات ،در مصاحبهای بــا روزنامه
یو اس ای تودی ،اظهار کــرد از تبانی تیم ترامپ با
روسها در جریان کمپین انتخاباتی سال گذشته
مطمئن شده است.وی خاطرنشان کرد« :مسلما
در این مسئله (ارتباط با روسها) یک نوع ارتباط
و تفاهــم وجود داشــته اســت .تردیدی نــدارم که
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه میخواست
من در انتخابات شکست بخورم و ترامپ پیروز شود
و مطمئن هســتم بین ترامپ و تیم عملیاتیاش با
روسیه یک نوع رابطه مالی وجود دارد».

فیلســوف آمریکایی با بیان این که ترامپ را یک فاشیســت
مینامم ،تصریح کرد :لحظه فاشیستی زمانی رخ میدهد
که ترامپ ادعاهای بی جــا میکند؛ مثل ایــن ادعا که این
قدرت را دارد که میلیونها نفر را از آمریــکا اخراج یا بعد از
تحویلگرفتن دفتر کارش ،فوری هیــاری را زندانی کند
(او حاال این حرفها را پس گرفته است) ،توافقات تجاری را
به هم می زند ،به دولت چین توهیــن یا از نو مرزهای آبی را
مشخص میکند .وقتی او اینگونه صحبت میکند ،گویی
تنها قــدرت تصمیمگیرنده در سیاســت خارجی اســت که
میتواند تصمیم بگیرد چه کسی به زندان برود ،چه کسی
اخراج شود ،یا به کدام توافق تجاری امتیاز ویژه بدهد و کدام
سیاست خارجی را اتخاذ یا لغو کند .بسیاری از ما غرور او،
خودســری او ،خودمهمپنــداری مضحک او ،نژادپرســتی
او و زنســتیزی او و صفــت بــارز فــرار از مالیــات او را دیده
بودیم اما همه این صفات برای کسانی که به او رأی دادند،
فقط خصوصیاتــی مهیج بود .هیچکس مطمئن نیســت او
قانون اساســی را بخواند یا حتی به آن اهمیتی بدهد .این
بیتفاوتی متکبرانه ،همان چیزی است که مردم را به سوی
او جذب کرد .این پدیده فاشیستی است و اگر او سخنانش
را عملی کند ،ما دولتی فاشیستی داریم.

خبرهای متفاوت
الیک سناتور زیر فیلمهای مستهجن!
دیلی نیوز :پس از این که حساب کاربری « ِتد کروز» سناتور
معروفوجمهوریخواهآمریکایی،شبگذشتهیکویدئوی
حاوی مطالب هرزهنگارانه را الیک (پسند) کرد ،موجی از
واکنشها بین کاربران این شبکه اجتماعی به راه افتاد.این
ویدئو که یک حساب کاربری هرزهنگارانه آن را منتشر کرده
بود ،حاوی فیلمی به مدت  2دقیقه و  20ثانیه بود.

 ۲۵۰۰اروپایی همچنان در کنار داعش!
آسوشــیتدپرس :هماهنــگ کننــده مبــارزه با تروریســم
اتحادیه اروپا اظهار کرد حدود دو هزار و  500اروپایی هنوز
مشغول جنگیدن برای گروه تروریســتی داعش در عراق و
سوریه هستند .او در عین حال تاکید کرد :احتماال بسیاری
از این شــبه نظامیان اروپایی باقی مانده در میان نیروهای
داعــش یــا در درگیریها و حمالت کشــته خواهند شــد یا
خود داعشیها با مشاهده فرار این شبه نظامیان ،آن ها را
خواهند کشت.
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