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پس از آن که مشخص شد ترامپ« ،جاسیندا آردرن» نخست وزیر نیوزلند را با همسر نخست وزیر کانادا اشتباه گرفته ،وی (آردرن) نگران آن است که مبادا این موضوع به یک
«حادثهدیپلماتیک»منجرشود.زمانیکهخانمآردرندراولیننشستبینالمللیخودحاضرشدهبود«،جاستینترودو»نخستوزیرکاناداوهمسرشنیزدرایننشستحضور
داشتند،ترامپ،نخستوزیرنیوزلندراباهمسرترودواشتباهگرفتهاست.ایناشتباهترامپموجبشده،تاآردرنچنددقیقهراصرفمعرفیخودبهرئیسجمهورآمریکاکند.
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الزامات عصر پسا داعش
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داعش؛ تغییر سازمان ،بقای تفکر
اندیشــکده راهبــردی تبیین نوشــت :با آزادســازی شــهر
بوکمال در جنوب شــرقی ســوریه از یکســو و آزادســازی
ِ
توجه در
شــهر راوه بهعنــوان آخرین نقطــه جمعیتی قابــل
تصرف داعش در عراق از سوی دیگر« ،ســازمان» متعارف
داعش ،عمیقا دچار خدشه شده اســت .این ،روندی است
که از مدتها قبل شــروع شــده و حاال به اوج رسیده است.
«ســازمان» متعــارف از آنجا کــه مبتنی بر تصــرف زمین و
اِعمال خالفــت بود ،دیگر مناســب ایــن گروه تروریســتی
نیست .لذا «سازمان» کنونی داعش ،از میان رفته و احتماال
ســازمانی جدید مبتنــی بر شــرایط جدید ،در دســتور کار
باقیماندههــای کادر رهبــری داعش قــرار خواهد گرفت
تا حیــات متفاوتــی برای ایــن گروه رقــم زده شــود.در این
تغییر «ســازمان» ،دو نکته حائز اهمیت است که باید برای
هــر دوی آن برنامــه داشــت-1:از میــان رفتن «ســازمان»
داعش ،بهمعنای نابودی «تفکر» این گروه نیســت .هرقدر
از جذابیتهای این گروه کاســته شــده باشــد باز هم تفکر
داعــش در میــان برخــی از گروههــای اهلســنت جــذاب
است -2.اقتضاء محتمل «سازمان جدید» ،تغییر رویکرد از
فازنظامیبهفازامنیتیاست.لذامشابهحملهانتحارییک
ی قبل در دیرالزور رخ داد ،احتماال در
عضو داعش که چند 
عراق و سوریه با دفعات بیشتری تکرار خواهد شد.

دومینوی رسوایی در ایستگاه «چارلی» و «بیل»
شبکه  CBSچارلی رز را در پی آزار جنسی و اتهامات گروهی اخراج کرد
ترکش افشــای رســوایی های جنســی حتی به مجریان شــبکه های غربی نیز برخوردکرده اســت.
چارلی رز مجری مشهور آمریکایی شبکه  CBSبه دلیل اتهامات جنسی اخراج شده است .هشت زن
از رز بابت آزار جنسی ناخواسته شامل تماسهای تلفنی شهوانی ،برهنه دیدن و تماس قسمتهای
جنسی بدن شکایت کردهاند .اتهامات توســط روزنامه واشنگتن پست تشریح شده است که از زبان
زنانی نقل میشود که کارمند یا مشتاق کار کردن با مجری مشهور برنامه چارلی رز از دهه نود تا سال
 2011بود هاند.رز 75ساله که برنامه همنامش درشبکه PBSروی آنتن میرود ،به عنوان مجری در
برنامه «امروز صبح» و به عنوان همکار در برنامه «شصت دقیقه» در CBSفعال است.طبق این گزارش
شاکیان رز در زمان وقوع جرم بین  21تا  37ساله بودهاند .سه نفر از شاکیان با ذکر نام خود صحبت
کردهاند.ازسوی دیگر«،بیل کلینتون» رئیس جمهوراسبق آمریکا نیز با موج تازهای از اتهامها بابت
تجاوز جنسی به چهار زن مواجه شده است.به نوشته روزنامه «دیلی میل» چهار زن ،بیل کلینتون را
به دلیل تجاوز جنسی در اوایل سال 2000متهم کردهاند.به نوشته این روزنامه ،در آن مقطع ظاهرا
بیل کلینتون با شــخصی به نام «ران برکل» از میلیاردرهای فعال همکاری داشــته است .ران برکل
خود در ساخت فیلمهای غیر اخالقی با موسســهای بدنام در آمریکا سرمایه گذاری میکرده است.
این شخص دارای سازمانی بوده و چهار زنی که هویت آنها ذکر نشده است ،در آن برهه حین فعالیت
در این سازمان و درحالی که مشاغلی سطح پایین داشتند بنابر ادعایشان،مورد سوء استفاده جنسی
قرار گرفتند.بیل کلینتون پیشتر نیز به دلیل اتهامهای جنسی دچار مشکل شده بود .معروفترین
روابط غیر اخالقی بیل کلینتون با «مونیکا لوینسکی» بود.این رابطه زمانی رخ داد که لوینسکی در
اواسطدهه 90بهعنوانکارآموزدرکاخسفیدکارمیکرد.اینرسواییاخالقیبهشدتدومیندوره
ریاستجمهوریبیلکلینتونراتحتتاثیرقرارداد.منابعرسانهایازروابطنسبتاسردبیلکلینتون
با «هیالری رودهام کلینتون» همسر وی خبر دادهاند.

«والدیمیر پوتین» با «بشار اســد» در شهر بندری سوچی روسیه
دیدار و گفتوگــو کردند .در این دیــدار که حدود  4ســاعت به
طول انجامید ،مقامات نظامی ارشد روسیه نیز حضور داشتند.
به گفتــه یــوری شــویتکین" نایب رئیــس کمیتــه امــور دفاعی
دومــای دولتــی روســیه «،والدیمیــر پوتیــن فرماندهــان
نیروهای مسلح روسیه را به حضور بشار
اســد معرفی کــرد و با این اقــدام خود
خواست این پیام را به اسد و همچنین
دیگر کشورها برســاند که سوریه از
سوی ارتش روسیه مورد حمایت
کامل قراردارد»" .کنستانتین
کاساچوف" رئیس کمیته امور
بیــن الملل شــورای فدراســیون
(سنای) روسیه هم در تفسیر دیدار
روز گذشــته پوتین و بشــار اســد،
تاکید کرد که موفقیت در مبارزه
بــا تروریســم در ســوریه   ،بایــد
آمریــکا را به ســمت همکاری

ســازنده تــری در جهت مبــارزه بــا داعش ســوق دهــد« .ایهود
باراک» وزیــر جنگ پیشــین رژیم صهیونیســتی
نیــز در توئیتر خود با مقایســه کردن
دیدارهای نتانیاهونخســت وزیر
رژیم صهیونیستی و اسد با پوتین،
نوشــت« :ســه ماه قبل نتانیاهو با
پوتین در کنار دریای ســیاه دیدار
کرد .دیروز نیز اسد با پوتین در کنار
دریای ســیاه دیــدار کرد،دریا
همان دریا و پوتین همان
پوتیــن اســت .امــا این
(دیدار اســد بــا پوتین)
نشــانه شکســت بزرگ
سیاســت خارجــی
اسرائیل است».

اسد در آغوش پوتین

بحران در اردوگاه مخالفان سوری

تعویق نشست ریاض در پی استعفای 8تن از اعضای هیئت عالی مخالفان سوری
«ریاض حجاب» رئیس هیئت عالی مذاکره کنندگان که به «هیئت
ریاض» معروف است اســتعفا کرد .همزمان،هشــت تن از اعضای
این گــروه مخالفان ســوری که مورد حمایت عربســتان هســتند،
اســتعفا کردند.در پی این استعفاها ،نشســت مخالفان بشار اسد
که قرار بود در روزهای  22تا  24نوامبر چهارشــنبه تا جمعه آینده
در ریاض پایتخت عربســتان سعودی برگزار شــود به تعویق افتاد.
برخی از مخالفان اسد به ریاض رفته اند ،اما اختالف بین آن ها در
برخی زمینه ها دلیل دیگر به تعویق افتادن این نشست بوده است.
عربســتان از تصمیم خود برای برگزاری نشســت مخالفان سوری

در ریاض خبر داده بــود تا به زعم مقام های ســعودی ،مخالفان در
دور بعدی مذاکرات صلح ژنو منسجم تر ظاهر شوند .هیئت عالی
مذاکره کنندگان به علت این که مقر خود را در ریاض قرار داده است
و تابع تام سیاستهای عربستان به شمار میرود ،به «هیئت ریاض»
معروف شــده اســت«.ریاض حجــاب» از ژوئن تا آگوســت 2012
نخستوزیر دولت سوریه بود و سپس از دولت جدا شد و به مخالفان
پیوست .شایعات بسیاری حول رشوه هنگفت عربستان به او برای
جدایی از دولت سوریه وجود دارد.نام ریاض نعسان آغا ،سخنگوی
این هیئت نیز در میان استعفاکنندگان به چشم میخورد.

عطوان:

اتحادیه عرب بر طبل
جنگ می کوبد

نویســنده مشــهور جهان عرب با بیان این که شــیوخ عرب
خلیج فارس زیر ســقف مقر اتحادیه عرب بر طبل جنگ در
لبنان می کوبند ،گر چه آن را بــه تعویق می اندازند،گفت:
آیا موشک یمنی در ریاض ،نقش تسلیحات کشتار جمعی
عراق را ایفا می کنــد؟ این گفته عادل الجبیــر که ما نظاره
گر نمی ایســتیم چــه معنایــی دارد؟ اتحادیه عــرب در 10
ســال اخیر بــه ابــزاری بــرای شــعله ور کــردن جنــگ ها و
تخریب و تجزیه کشــورهای عربی و نیز به چتری برای فرقه
گرایی نفرت انگیز تبدیل شــده اســت که همه نوع پوشش
و مشــروعیتی برای تجاوز آمریکا و غرب به امت اسالمی را
فراهم می آورد .این اتحادیه جنگی را در ســوریه شــعله ور
کرد که هفت سال ادامه یافته است و جنگ دیگری در لیبی
به راه انداخت که این کشــور را به کشوری شکست خورده
تبدیل کرد و در یمن به استقبال جنگ ســومی رفت که دو
ســال و نیم اســت ادامه دارد و اکنون برای به راه انداختن
جنگی در لبنان با فشار کشورهای حاشیه خلیج فارس و به
خصوص کشور پادشاهی عربستان آماده می شود.
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خبرهای متفاوت
▪«اون» هرگونه تجمع شاد را ممنوع کرد!

دیلیمیل:رهبرکرهشمالیباهدفافزایشکنترلبرمردم
اینکشور،هرگونهتجمعازجملهبراینوشیدنوآوازخواندن
را برای مردم منع کرده است.این اقدام از سوی کیم جونگ
اون ،با هدف جلوگیری از تاثیر مخرب تحریمهای اقتصادی
فزاینده بر این کشــور انجام گرفته است .این ممنوعیت پس
از آن اعمال شد که جشــنواره آبجو پیونگ یانگ در بحبوحه
گزارشهادربارهخشکسالینیزلغوشدهبود.
▪آب خوردن ترامپ این بار سوژه شد!

مرکل؛ از سرخط
صدراعظم آلمان برای نامزدی در انتخابات زودهنگام اعالم آمادگی کرد
آنگال مرکل کنارهگیری نمیکند.او به رغم شکست گفت وگوها
برای تشکیل دولت ائتالفی ،بار دیگر نامزدی خود را در انتخابات
پیش از موعد اعالم خواهد کرد.
مرکل همچنین گفت درباره احتمال تشــکیل یک دولت اقلیتی
تردیــد دارد .اگر دولت بدون کســب اکثریت آرا تشــکیل شــود،
مرکل بخت آن را خواهد داشت تا همچنان در مقام صدر اعظمی
بماند،امااوگفتترجیحمیدهدانتخاباتزودهنگامدرکشورش
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اظهار نظر روز

ایهود باراک :دیدار اسد و پوتین نشانه شکست سیاست خارجی اسرائیل است

دکترعلیرضا رضاخواه

اندیشکده روز

دردسر ترامپ برای
نخست وزیر نیوزلند

پیامهای یک دیدار 4ساعته

تحلیل روز

باپیروزینیروهایمقاومتدربازپسگیری شهربوکمالاز
تروریستهایتکفیری،پایانرسمیخالفتتاریکداعشی
ها همان گونه که وعده داده شده بود محقق شد و برگ زرین
دیگری در کارنامه درخشــان محور مقاومت در منطقه رقم
خورد .امااینبهمعنایپایانفتنهدرغربآسیانیست.عصر
پسا داعش نیز در کوتاه مدت قطعا با مخاطرات جدی همراه
خواهدبود،ازمخاطراتامنیتیونظامیگرفتهتامخاطرات
سیاسی و اجتماعی .اربابان منطقه ای تروریسم و حامیان
فرامنطقــه ای آن ها به خوبی می دانند کــه آرامش در غرب
آسیابهمعنیآغازپایانسلطهنظامهایدیکتاتوریمنطقهو
ازبینرفتنمنافعحاصلازدالرهاینفتیبرایغرباست.
بیداری سیاســی مردم مســلمان بزرگ ترین ترس و واهمه
صاحبان دست های پشت پرده آشــوب در منطقه است .از
این رو اســت که می توان گفت در صدر فهرست ترجیحات
و الزامات عصر پســاداعش ،تالش برای ترمیم گســل های
سیاســی و اجتماعی موجود در خاورمیانه قرار دارد .امری
که تنها از طریق آگاهی بخشــی و بصیرت افزایی توده های
مردم ممکن است .عالوه بر این ،آغاز سریع روند مذاکرات
مصالحه سیاسی با تاکید بر دیپلماســی منطقه ای ،مبارزه
عمیق و ایدئولوژیک با اندیشه تکفیری ،محرومیت زدایی،
پرهیز از فرقه گرایی ،احترام به حقــوق اقلیت ها و تاکید بر
امنیت دســته جمعی در منطقه غرب آســیا تنها چند نمونه
از مهم ترین سرفصل های الزامات عصر پسا داعش است.
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برگزار شود.آنگال مرکل در شبکه تلویزیونی  ZDFبار دیگر تأکید
کردکه«آلمانبایددولتیباثباتداشتهباشدتابرایهرتصمیمی
نیاز به اکثریت نداشته باشــد» .با وجود آن که جایگاه صدر اعظم
آلمان پس از شکســت مذاکرات ائتالف به شــدت تضعیف شــده
اســت ،او احتمال اســتعفا یا قبول بازنشســتگی خود برای برون
رفت آلمان از بنبست سیاسی کنونی را رد کرد.بحران سیاسی
در آلمان یک شــنبه  ۲۸آبان با شکســت گفت وگوی احزاب آغاز

شــد .در آن روز دموکراتهای آزاد آلمان به طــور غیر منتظرهای
از مذاکرات تشــکیل دولت ائتالفی خارج شدند .احزاب آلمانی
که برای تشــکیل دولت ائتالفی تــاش میکردند دربــاره نظام
مالیاتی در آلمان ،مســائل مربوط به پناهندگی و سیاســتهای
زیســت محیطی اختالف نظر دارند.مرکل  ۶۳ســاله ۱۲ ،سال
اســت که ســکان هدایت آلمان ،قدرت اقتصادی نخست اروپا را
در دست دارد.

دیلی میل:غلبه تشــنگی بر ترامــپ ،در طول ســخنرانی،
باعث شــد او به اجبار دوبــاراز بطری آبی که کنــار وی قرار
داشــت جرعه ای بنوشــد .اما آن چه توجه کاربران شــبکه
های اجتماعی را جلب کرده بود ،چهره وی حین نوشیدن
آب بود.برخی از کاربران ضمن ویرایش تصویر ترامپ اعالم
کردنــد ،نحوه آب خــوردن ترامــپ در آن لحظــه تداعیگر
زمانی است که تشنگی بر او چیره شده ،ولی وی باید تا حد
ممکن از نوشــیدن با ولــع خــودداری کند.ترامپ در طول
رقابت های انتخاباتی بارها مارکو روبیو ،حریف جمهوری
خواه خــود را به دلیــل نوشــیدن زیــاد آب حیــن مناظره و
سخنرانی مسخره کرده بود.

...

یادداشت
دکتر ابوذرگوهری مقدم

خواب های پسا داعشی آمریکا برای شام
پایان حضور داعش در سوریه ،آمریکا را وادار به بازنگری در
سیاست خود در این کشور خواهد کرد .با توجه به مجموعه
اظهارات مقامــات دولــت آمریکا درباره ســوریه ،به شــکل
خالصه و در نگاهــی کالن اهداف و سیاســتهای ذیل در
قبال سوریه تعقیب خواهد شــد:اول ،تداوم حضور بخشی
از نیروهــای آمریکایی در ســوریه به بهانه شکســت کامل و
جلوگیری از پراکندگی عوامل بازمانده داعش و جلوگیری
از ایجاد نســخه دو داعــش .دوم ،تأکید بر خــروج نیروهای
خارجی از ســوریه خصوصــ ًا نیروهای ایــران و حــزبا ...و
جلوگیری از قرار گرفتن پایگاه نظامی در اختیار این نیروها.
سوم ،حمایت از اهل سنت سوریه و مخالفان اسد و تسهیل
شــرایط زندگی آنها در مناطق اســتقرار .چهارم ،تأکید بر
حذف اسد از آینده سیاسی سوریه .پنجم ،حمایت از نوعی
نظام فدرالی در سوریه در صورت حذف نشدن اسد از قدرت؛
به عبارتی درنهایت آمریکا ،سوریه یکپارچه به رهبری اسد را
نمیپذیرد   .ششم ،جلوگیری از حضور نظامی ایران و نفوذ
سیاسی آن در آینده ســوریه .هفتم ،جلوگیری از دسترسی
ایران به مدیترانه و لبنان از طریق عراق و ســوریه .هشــتم،
تأمین امنیت مرزهــای رژیم صهیونیســتی از طریق تثبیت
مناطق عاری از تنش از طریق همکاری با روسیه و ممانعت
از تحقق نگرانیهای این رژیم از محور مقاومت در ســوریه.
نهم ،حمایت از معارضین سوری در فرایند سیاسی موردنظر
و مذاکرات تحت نظر ســازمان ملل .دهم ،تأکیــد بر خروج
کامل روسیه از ســوریه در میانمدت و درازمدت و مدیریت
عدم شــکلگیری منازعه با روسها و همراستا سازی آنها
در چانهزنیهــای سیاسی.مســلم ًا آن چه گفته شــد نقاط
بهینه و حداکثری موردنظر آمریکاست ،اما شرایط میدانی
و تحوالت رخداده بیانگــر ناکامی این کشــور در تحقق این
اهدافاست؛اماقطع ًاتالشهابرایتحقق حداکثریمنافع
در دستور کار این کشور قرار دارد.
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