www.iran-newspaper.com

سال بیست وچهارم شماره 6920
یکشنبه  20آبان 1397

پــاورقـی

وفاداریواالتر

دورنـــما
قسمت

جیمزکومی

120

مترجمان:مسعودمیرزایی
و بهجت عباسی

ف بیآی
فرهنگ رهبری در ا 

آتشوخشم
درکاخسفیدترامپ

پــاورقـی

قسمت

212

مایکل وولف

مترجم :مهوش غالمی

محرم رازهای ترامپ

خبرنگار

گاردین(بریتانیا)

Reuters

نــــــما

هــزاران نفر در نیویورک به خیابانها رفتند و از تحقیقات
درباره ارتباط کمپین دونالد ترامپ با روسیه در انتخابات
 2016حمایت کردند.

دونالد ترامپ پیش از دومین ســفر خود
به پاریــس ،به رئیسجمهوری فرانســه
حملــه کرده و گفته اســت ،الیــزه باید به
جای تــاش برای ارتش اروپایی ،ســهم
خود را در ناتو بپردازد.

نخســتوزیر اســترالیا بعــد از حملــه
مردی با چاقو به رهگذران در ملبورن
کــه داعش مســئولیت آن را پذیرفت،
اعالمکرد،جریاناتتکفیریبزرگترین
خطر کشور او است.

در پی ناکامیهای نظامی و دیپلماتیک امریکا رخ داد

ورود مسکو به بحران  17ساله افغانستان
ندا آکیش
خبرنگار

جمــع کــردن تمــام بازیگــران مهــم
داخلــی و خارجــی جنــگ افغانســتان
از جملــه هیــأت عالــی رتبــه طالبــان و
نماینــده امریــکا زیــر یــک ســقف و دور
یک میــز ،تازهترین و یکی از بزرگترین
دســتاوردهای دیپلماتیک است که روز
جمعــه نصیب روســیه شــد و امریکا به
رغم تالشها و حتی عقب نشینیهای
اخیرش در قبال طالبان ،از دست یافتن
به چنین ابتکار عملی محروم ماند.
بهگــزارش گاردیــن ،جمعــه گذشــته
مســکو میزبان یک نشست بینالمللی
مهــم درباره افغانســتان بود کــه در این
نشســت نماینــدگان  11کشــور تأثیرگذار
در تحوالت افغانستان از جمله امریکا،
ایران ،پاکستان ،هند ،چین ،تاجیکستان،
ازبکســتان و ...حضــور داشــتند و بــرای
نخســتین بــار طالبــان افغانســتان یک
هیــأت عالی رتبه  5نفــره به یک رویداد
بینالمللــی اعــزام کــرده بــود .دولــت
افغانســتان اگرچــه نماینــدهای بــه این
نشست نفرســتاده بود اما شورای عالی
صلح افغانســتان کــه یک نهــاد ملی و
غیردولتی اما همســو با دولت و ناظر بر
تالشهای صلح است ،اعضای خود را
به این نشست فرستاده بود.
ایــن نشســت بینالمللی که نخســتین
اقــدام عملــی آشــکار روســیه در جهت
به دســت گرفتن ابتــکار عمل صلح در
افغانســتان به حســاب میآیــد ،اگرچه
نتایج ملموســی نداشــت امــا بهخودی
خــود حائزاهمیــت بــود زیــرا توانســته

بــود در شــرایطی کــه تمــام تالشهای
صلــح در بیــش از یــک دهه گذشــته با
شکست مواجه شده ،بازیگران داخلی و
بینالمللــی را دور یــک میز جمع کند و
در واقع اولین گام را برای آغاز یک روند
دیپلماتیــک یا «فصــل جدیــد» درباره
افغانستان بردارد .سرگئی الوروف ،وزیر
امور خارجه روســیه نیز در آغاز نشست
مســکو گفت« :این مذاکرات بخشــی از
اقــدام جداگانــه دیپلماتیــک بــا هدف
یافتن راههایی برای ایجاد یک مذاکرات
جامع در داخل افغانستان است».
ëëنمایندگان طالبان در سرزمین دشمن
قدیمی
بهگزارش بیبیســی انگلیسی ،ناظران
بینالمللــی نیــز انتظار حصــول نتایج
فــوری از ایــن نشســت را ندارنــد و
معتقدنــد ،همیــن که طالبان ،دشــمن
تاریخــی شــوروی ســابق دعوت روســیه
را پذیرفتــه یــک موفقیــت دیپلماتیک
بــرای مســکو اســت و اگرچــه امریــکا
نماینده خود را به این نشســت فرستاد
اما نه واشــنگتن و نه کابل نمیخواهند
روســیه رهبــری چنیــن ابتــکار عملی را
که بــه «فرمت مســکو» معروف شــده،
برعهده داشته باشد .اما در مورد بحران
افغانستان روسیه تنها کشوری است که
میتوانــد بدون دردســر و مانــع با تمام
بازیگران داخلــی و خارجی درباره مفاد
و شــرایط صلــح صحبت کنــد و همین
ویژگــی منحصــر بــه فــرد باعــث شــده
امیدهــا بــه نتیجه بخــش بــودن ابتکار
عمل روســیه در مقایســه بــا اقدامهای
امریکا بیشتر باشد.
بهگزارش سایت شبکه خبری الجزیره،

در جریــان نشســت بینالمللــی روز
جمعه در مســکو نمایندگان طالبان بار
دیگر بر موضع خود که حاضر به مذاکره
با دولت کابل نیستند و خواهان مذاکره
مستقیم با امریکا هستند ،تأکید کردند.
محمــد عبــاس اســتنکزی ،ســخنگوی
طالبان بهخبرنگاران گفت« :کنفرانس
درباره مذاکرات مستقیم [با کابل] نبود.
طالبــان دولــت فعلــی افغانســتان
را قانونــی نمیدانــد و بنابرایــن مــا بــا
آنهــا مذاکره نخواهیــم کــرد .از آنجا که
خواســته اصلــی مــا خــروج نیروهــای
خارجی اســت مــا درباره راهــکار صلح
بــا امریکاییها مذاکــره خواهیم کرد .ما
تحمــل نمیکنیم کــه حتی یک ســرباز
امریکایی در افغانستان باشد ».اعضای
شــورای عالــی صلح افغانســتان نیز که
اگرچــه نماینــده دولــت کابــل نیســتند
اما دولــت کابل در انتصــاب آنها نقش

دارد ،در جریــان نشســت روز جمعــه
مواضع اشــرف غنی ،رئیــس جمهوری
افغانســتان را تکــرار کــرده و بــه طالبان
پیشــنهاد مذاکره مســتقیم بدون پیش
شرط را دادند.
احســان طاهری ،نماینده شورای عالی
صلح افغانســتان به خبرنگاران گفت:
«مــا به آنها [نمایندگان طالبان] گفتیم
کــه آمــاده مذاکــره بــدون پیــش شــرط
هســتیم .مــا از آنهــا خواســتیم تاریخ و
زمان مذاکرات مستقیم را تعیین کنند.
نشســت مســکو بــه ســوق دادن چیزها
به این مســیر کمک کرد ».این نشســت
در نهایــت بــدون هیــچ توافقــی درباره
مذاکرات مستقیم بین طالبان و دولت
کابل به پایان رسید.
واشنگتن و کابل خسته از جنگ پرهزینه
در ماههــای اخیر و حتــی میتوان گفت
از ابتــدای ســالجاری میــادی تاکنــون

قطع سوخترسانی امریکا به جنگندههای عربستان
فرحناز دهقی
خبرنگار

ائتــاف نظامــی عربســتان و امــارات
متحده عربی در یمن ،روز گذشته اعالم
کــرد «تصمیمی مبنی بر پایــان دادن به
سوخترســانی جنگندههای این ائتالف
توسط امریکا گرفته شده است» .ساعاتی
بعد جیمــز ماتیس وزیر دفــاع امریکا با
تأیید این خبر گفت ،این تصمیم پیش از
این گرفته شده و آل سعود در این باره با
کاخ سفید رایزنی کرده بود.
بــه گــزارش الجزیــره ،در ایــن بیانیــه که
در رســانه رسمی آل ســعود منتشر شد،
نوشــته شــده که این تصمیم بــه منظور
قطعوابستگیاینائتالفبهامریکاگرفته
شده اســت« :اخیراً ،پادشاهی آل سعود
و ائتــاف آن ظرفیتهــای خــود را برای
افزایش استقاللشان در سوخترسانی
بــه جنگندهها در یمن افزایــش دادهاند.
در نتیجه ،بهدنبال مشورت با کاخ سفید،
ائتالف تصمیم گرفته به ســوختگیری
ایــن جنگنــده از ایــاالت متحــده امریــکا
پایــان دهــد ».این تصمیم در شــرایطی
گرفتــه شــده کــه پــس از رســوایی قتــل
جمال خاشقجی ،روزنامهنگار واشنگتن
پست در کنسولگری عربستان در ترکیه،
حکومت عربستان بیش از همیشه تحت

فشار اســت و اخیراً کنگره تصمیماتی را
در جهت محــدود کردن حمایتهایش
از ائتالف سعودی گرفته است.
بــا ایــن حــال ،ماتیــس در اظهــارات
خــود تأکیــد کــرد کــه بــا وجــود قطــع
سوخترســانی ،دو کشــور همچنــان بــه
همکاری در یمن ادامه خواهند داد .او در
ادامه افزود« :امریکا و این ائتالف در نظر
دارند یک نیــروی یمنی ایجاد کنند که از
مردم این کشور حفاظت کند ،مرزهایش
را امــن نگــه دارد و در برابــر گروههــای
تروریســتی از جملــه داعــش و القاعــده
ایستادگیکند».
در مــاه آگوســت ،ماتیس هشــدار داد که
حمایت ایاالت متحــده از ائتالف عربی،
«بی قید و شــرط» نیست و این حمایت
صورت گرفته تا «از تمام راههای ممکن
برای از دســت رفتن زندگی انســانهای
بیگناهجلوگیریشود».
پیــش از ایــن روزنامــه واشنگتنپســت
بــه نقــل از منابعــی آگاه اعــام کــرده
بــود در پــی ایــن تصمیم احتمــال دارد
حمــات هوایی ســعودیها بــه نواحی
داخلیتر یمن مانند پایتخت دشــوارتر
شــود .تاکنــون جزئیــات ایــن تصمیــم
مشــخص نشــده اســت اما خبرگــزاری
آسوشیتدپرس گزارش داده ،مقامهای
امریــکا گفتهانــد هماکنــون نیروهــای

مایتریپــاال سیریســنا رئیسجمهوری ســریالنکا در پی انتشــار بیانیــهای ،اعالم کرد
پارلمــان این کشــور منحل شــده و انتخابــات پیش از موعــد برگزار خواهد شــد .به
گــزارش الجزیــره ،طــی  10روز آینده اســامی نامزدهای پارلمانی اعالم میشــوند و
پنجم ژانویه مردم بهپای صندوقهای رأی خواهند رفت.
ســریالنکا از دو هفته پیش یعنی زمانی که سیریســنا نخستوزیرش را اخراج کرد و
ماهیندا راجاپاکسه ،رئیسجمهوری سابق را جایگزین او کرد ،گرفتار بحران سیاسی
ی او مغایر قانون
شد .رانیل ویکرماسینگه ،نخستوزیر اخراجی تأکید دارد که برکنار 
اساسی است و با درخواست برای تشکیل جلسه فوری پارلمان قصد دارد ثابت کند
که در میان اعضای آن از حمایت برخوردار است.
پیش از این ،رئیس پارلمان این کشــور در واکنش به برکناری نخســتوزیر گفته بود
این یک کودتای بدون خشونت است.

عربســتان سوخترســانی حــدود 80
درصد از جنگندهها را برعهده گرفتهاند.
ناظران اعتقاد دارند این اقدام میتواند
جنــگ یمن را بــه پایان خــود نزدیکتر
کنــد و امریــکا تلویحــاً بــه عربســتان
فهمانده دیگر قصد حمایت از اقدامات
آن را ندارد.
ëëتنبیهمحمدبنسلمان
بــه گــزارش نیویورکتایمــز ،برخــی
مقامهــای ســابق و فعلــی امریــکا
میگوینــد دولت ترامپ عــاوه بر پایان
دادن به سوخترسانی به جنگندههای
عربســتانی ،در نظــر دارد طــی روزهای
آینــده تحریمهایی را علیه ریاض وضع
کنــد .این اقدامات ظاهراً بــه گونهای در
پاســخ به خشــم جهانــی از بابت مرگ
خاشــقجی و کشــته شــدن هــزاران غیر
نظامــی به دســت ائتالف عربســتان در

به رغم حضور نیروهای امریکایی و ناتو
در افغانستان ،طالبان در حوزه میدانی
پیشــرویهای قابل توجهی داشته و بنا
بر گزارش برخی رسانهها طالبان اکنون
در حدود  70درصد از خاک افغانستان
حضور دارد .همین مســأله باعث شده
امریکا و دولت افغانســتان بــرای پایان
دادن بــه ایــن جنــگ  17ســاله پرهزینه
بیــش از پیــش بــرای مذاکره بــا طالبان
ابراز تمایل کنند.
از ایــن رو ،آلیــس ولــز ،معــاون دســتیار
وزیر امور خارجهامریکا در امور آســیای
میانه و جنوب آســیا در ماه جوالی برای
نخســتین بــار بــا چنــد تــن از مقامهای
طالبــان در قطر دیدار داشــت و در واقع
امریــکا به یکــی از خواســتههای طالبان
کــه مذاکره مســتقیم بــا واشــنگتن بود،
پاسخ داد .حدود یک ماه قبل نیز سایت
شــبکه خبــری الجزیــره قطــر بهنقــل از

مقامات طالبان که نخواســتند نامشان
فاش شود ،در گزارشی از تصمیم امریکا
برای خروج نیروهایش از افغانســتان و
دومین عقب نشــینی واشنگتن در قبال
طالبان خبر داد و نوشت ،زلمای خلیل
زاد ،نماینده ویژه امریکا در افغانســتان
در دوحــه دربــاره شــروط طالبــان برای
پایان دادن به بحران  17ســاله با هیأت
توگو کرده اســت.
 4نفــره این گــروه گف 
یکــی از ایــن مقامهــای ارشــد طالبــان
بــه الجزیــره گفــت 6 :نماینــده امریــکا
بــرای دیــدار با رهبــران ما (طالبــان) به
دوحــه آمدنــد و توافــق کردنــد دربــاره
تمام مســائل از جمله خــروج نیروهای
خارجــی [از افغانســتان] مذاکــره کنند.
اما این دیــدار یک دیــدار مقدماتی بود
و تمام موضوعات بهصورت کلی بدون
پرداختن بــه جزئیات مــورد بحث قرار
گرفت.
حــاال در شــرایطی کــه اهــداف نظامــی
امریــکا در افغانســتان پــس از  17ســال
شکســت خــورده و ثبــات و آرامــش بــه
این کشــور بازنگشــته اســت و در عرصه
دیپلماتیــک نیــز جامعــه بینالملــل
امیدی به دولت فعلی واشــنگتن برای
پایــان دادن بــه بحــران افغانســتان از
توگو ندارد ،روسیه میکوشد
طریق گف 
برتــری دیپلماتیــک خــود را بــه رخ
بکشــد و ابتــکار عمــل مذاکــرات صلح
افغانستان را به دست بگیرد .بویژه پس
از موفقیتهایــی که روســیه با همراهی
ترکیه و ایران در مذاکرات آستانه درباره
بحران ســوریه داشــت توانســت با ارائه
طرح مناطق امن ،امنیت و ثبات نسبی
را در سوریه برقرار کند.

 500هزار نفر قربانی
ماحصل پروژه «مبارزه با تروریسم» امریکا

در پی تشدید فشارها بر عربستان برای پایان دادن به جنگ یمن

پارلمانسریالنکامنحلشد

ترامپدرمنگنه

استرالین(استرالیا)

میشــل اوبامــا در کتــاب خاطراتــش کــه
این هفته منتشــر میشــود ،نوشته برای
اینکه صاحب فرزند شــود از درمانIVF
استفاده کرده و اینکه هرگز حاضر نیست
ترامپ را ببخشد.

لوموند(فرانسه)

AP

پل مانافورت که در بازارمالی نیمه غیر قانونی بینالمللی پول خوبی در میآورد،
اکنون زیر ذره بین قرار داشــت .محاســبات او از احتمال ریســک و خطر براســاس
احتماالت ضعیف اما پرســودی بــود مبنی بر اینکه یک ناو مزدور ســری هیچگاه
مورد موشــکافی دقیق قرار نمیگیرد .دشــمن سرســخت او ،اولگ دریپاسکا – که
هنوز دادخواست  17میلیون دالری خود را علیه مانافورت دنبال میکرد و خودش
در طلب برخورد مطلوب مقامات فدرالی بود که سفر او به امریکا را محدود کرده
بودند – همچنان تحقیقات وسیع خود را در مورد روابط تجاری مانافورت و روسیه
و اوکراین ادامه میداد.
تــام بــاراک ،محرم راز جریان ذهن رئیس جمهوری و تاریخچه مالی او ناگهان به
ارزیابی افشاگریهای خود پرداخت .در واقع همه دوستان میلیاردری که ترامپ به
آنها زنگ میزد و غیبت دیگران را میکرد و گپ میزد ،شاهدان بالقوه او بودند.
در گذشته دولتها مجبور بودند با دادستان ویژهای که برای تحقیق و تفحص در
مورد مسائل مربوط به رئیس جمهوری منصوب میشد کنار بیایند و معموالً تمام
توانشــان صرف این تالش میشد .دوران تصدی آنها به دو دوره «قبل» و «بعد»
تقســیم میشــد – و دوره «بعد» متأسفانه درگیر روند نمایشی تحقیق و بازجویی
مأمــور اف-بی-آی میشــد .اکنون به نظر میرســید دوره «بعد» تقریبــاً کل دوره
حکومت ترامپ را در بر میگیرد.
ایده تبانی رســمی و توطئه ماهرانه – آنطور که رسانهها و دموکراتها کم و بیش
با هیجان معتقد و امیدوار بودند بین ترامپ و روسها اتفاق افتاده باشد – برای
همه در کاخ سفید نامحتمل به نظر میرسید( .اظهار نظر بنن مبنی بر اینکه ستاد
ترامپ حتی برای کنار آمدن با ســازمانهای دولتی خودش به قدر کافی منظم و
دارای ســازماندهی نبود چه رســد به تبانی با خارجیها به موضوع صحبت مورد
عالقــه همه تبدیل شــد – کمترین دلیلش این بود که این عیــن واقعیت بود ).اما
هیچکس معامالت زیرمیزی و عملیات آزاد یا موضوعات بیارزش را که خوراک
روزانه دادســتان بود و باقیماندههای احتمالی انگلهای وابســته به ترامپ ،تأیید
نمیکــرد و همــه معتقد بودند اگــر تحقیقات به زنجیره طوالنــی معامالت مالی
ترامپ کشیده شود ،تقریباًقطعاً به خانواده ترامپ و کاخ سفید ترامپ هم میرسد
و بعد از آن هم ادعای همیشــگی رئیس جمهوری مطرح بود که قادر است کاری
در ایــن مــورد انجام دهد .میگفت :میتونم اخراجش کنــم .در واقع این نیز یکی
دیگر از سلســله حرفهای تکراری او بود :میتونم اخراجش کنم .میتونم .مولر.
ایــده یک آزمایش نیرو که در آن مرد قوی تر ،مصمم تر ،سرســخت تر و بیخیال
نسبت به عواقب کار پیروز میشود ،محور اصلی اسطوره شناسی شخصی ترامپ
بــود .او در یک دنیــای مملو از جنگ و جدال زندگی میکــرد؛ دنیایی که در آن اگر
حس احترام و شــأن شخصی شما مســألهای با باالترین درجه اهمیت نبود – اگر
ضعیــف نبودید بــه این معنی که نیازی نداشــتید که مثل یک شــخص محترم و
معقول به نظر رسید – دارای امتیازی بسیار بزرگ بودید و اگر به آن جنبه شخصی
میدادیــد ،اگر معتقد بودید که اهمیت واقعی جنگ و جدال در کشــتن یا کشــته
شدن است ،امکان نداشت فردی را ببینید که مایل است به اندازه شما به آن جنبه
شخصی بدهد.
این دیدگاه اساسی بنن درمورد ترامپ بود :او به هرچیز جنبه شخصی میداد و
نمیتوانست از این کار خودداری کند.

شقایق امیری

reuters

ف بیآی بــودم اغلب در مــورد «لِبرون جیمز» صحبــت میکردم،
وقتــی در ا 
هرچنــد که شــخصاً این مرد را نمیشــناختم .مــن به دو دلیــل در مورد جیمز
صحبــت میکردم؛ اول اینکه معتقــدم او بهترین بسکتبالیســت جهان امروز
اســت و دوم اینکــه او هرگــز از پیشــرفتهای خودش راضی نیســت و دوســت
دارد بیشتر ارتقا پیدا کند .خواندهام که او هر سال از تعطیالت نیم فصل لیگ
استفاده میکند تا اشکاالتش را برطرف کند و بخشهایی از بازی خود را بهبود
بخشد .در نگاه اول شاید این کار حماقت و دیوانگی به نظر برسد ،چرا که او االن
هم بهتر از هر کس دیگری است ،اما وقتی چشمانداز و هدفگذاری او را در نظر
بگیریم ،متوجه میشویم که کار او عاقالنه است؛ او خودش را با دیگران مقایسه
و ارزیابی نمیکند ،بلکه او خودش را با خودش مقایسه میکند .بهترین رهبران
به معیارهای مقایسهای سازمانشان با سازمانهای دیگر اهمیت نمیدهند.
این گونه رهبران میدانند که سازمانشان به اندازه کافی خوب نیست و بهطور
مستمر برای بهتر شدن تالش میکنند.
ف بــیآی ،وقتی اعالم کــردم که فرهنگ رهبــری در این
در اوایــل ریاســتم بر ا 
ســازمان باید بهبــود یابد ،یک نفر نتایــج یک تحقیق را تحویلم داد که نشــان
مــیداد مــا از نظر وضعیت رهبــری ،در میان هفده آژانــس جامعه اطالعاتی
ذکر این توضیح
امریکا در رتبه دوم قرار داریم .گزارش تحقیق را برگرداندم با ِ
که اهمیتی به آن نمیدهم؛ من سازمانمان را با آنها مقایسه نمیکردم بلکه
مــن خودمــان را با خودمان مقایســه میکردم و معتقد بــودم که هنوز نزدیک
به خوب هم نیســتیم .رهبران مهربــان و جدی به آن اندازهای نیروهایشــان را
دوســت دارند که بدانند آنها میتوانند همیشه عملکردشان را بهبود بخشند.
چنین رهبرانی به نیروها انرژی و انگیزه میدهند تا روز به روز بهتر شوند.
آگاه بودم که بخشهای دیگری نیز وجود داشت که میتوانستیم پیشرفت کنیم
و من به همه کارمندان اف بیآی پیشنهاد کردم که نامه «مارتین لوتر کینگ»
موسوم به «نامهای از زندان بیرمنگام» را مطالعه کنند ،این یکی از مهمترین
نوشــتههایی بود که من در طول عمرم خوانده بودم .این نامه که بخشــی از آن
با الهام از آموزههای راینهولد نیبور نوشته شده ،درباره جستوجوی عدالت در
جهان بهشدت ناقص و معیوب امروز است.
ِ
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جنگ یمن تنظیم شدهاند ،اما در واقع
از مجازات مستقیم محمد بن سلمان،
ولیعهــد عربســتان خــودداری کــرده و
مانــع اقدام سرســختانهتر کنگــره علیه
عربستان خواهد شد.
ëëجهاندرتکاپویصلح
تصمیــم متوقــف کــردن ســوختگیری
جنگندهها از امریکا ،در میانه تالشهای
ایــن کشــور بــرای پایــان جنــگ یمن که
وخیمتریــن بحــران انســانی کنونــی در
جهان اســت ،صــورت گرفته اســت .در
همین حال ،محمدعلی الحوثی رئیس
کمیته عالی انقالب یمن طی یادداشتی
در روزنامــه واشنگتنپســت پیرامــون
حمــات عربســتان ســعودی بــه یمن
نوشــت و تأکید کرد که یمنیها خواستار
صلح هستند اما این امر مستلزم توقف
حمالت ائتالف عربی به یمن است.

موضوع قتل جمال خاشقجی به سازمان ملل رسید

سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشری عربستان  ۲۵۸توصیه به مقامات
ریــاض کرد کــه از جمله این توصیهها انجام تحقیقات شــفاف دربــاره قتل جمال
خاشقجی ،روزنامهنگار منتقد عربستانی در داخل کنسولگری کشورش در استانبول
ترکیه اســت .در پیشنویس توصیههای ویژه این شورا به بررسی دورهای وضعیت
حقوق بشر در عربستان توصیه شد و این کشورها نگرانی شدید خود را در قبال ترور
خاشقجی ابراز داشتند .بهگزارش ایسنا ،خبرگزاری واس عربستان اعالم کرد ،بندر
العیبان ،رئیس هیأت عربستان در شورای حقوق بشر درباره این  258توصیه ادعا
کــرد ،اقداماتی برای ممانعــت از وقوع چنین حوادث تأســفباری در آینده انجام
خواهد شد و تحقیقات پیرامون این موضوع در عربستان در حال انجام است .این
در حالی است که ترکیه اعالم کرد ،از آنجا که جسد خاشقجی در اسید حل شده به
توجوها برای کشف جسد این روزنامه نگار منتقد خاتمه میدهد.
جس 

گــروه جهــان /طــی ســالهای اخیــر صدهــا هــزار نفــر در
افغانســتان ،عراق و پاکستان کشته شــدهاند تا پروژه «جنگ
گزارش با تروریسم» امریکا که پس از حمله 11سپتامبر در سال 2011
کلید خورد ،به پیش برود.
به گزارش الجزیره ،مؤسسه روابط عمومی و بینالمللی واتسون دانشگاه براون
در پــی سلســله تحقیقاتی که در ایــن راه کرده ،تخمین زده شــمار قربانیان این
طرح از  480هزار تا  507هزار نفر است .این آمار شامل غیرنظامیان ،نیروهای
پلیــس محلی ،جنگجویان مســلح و نیروهای امنیتی میشــود .در این گزارش
آمده بین  182هزار تا  204هزار نفر غیرنظامی در عراق کشته شدهاند؛  38هزار
و  480نفر در افغانستان و  23هزار و  372نفر در پاکستان قربانی خشونتهای
ناشی از اجرا کردن این پروژه شدهاند .از سوی دیگر ،طی همین دوران حدود 7
هزار نیروی نظامی امریکا در عراق و افغانستان کشته شدهاند.
در این گزارش نوشته شده با وجود تالشهای تیم تحقیقاتی ،نمیتوان به آمار
دقیق آن استناد کرد زیرا بر سر راه دستیابی به آمار حقیقی «موانع بیشماری»
وجود داشت و معموالً آمار دقیق جنگی منتشر نمیشود .نرا کرافورد نویسنده
این گزارش تحت عنوان «هزینه انســانی جنگهای پس از  11ســپتامبر» نوشته
است« :ممکن است ما هرگز نتوانیم آمار دقیق کشت ه شدگان جنگی را به دست
آوریم .به طور مثال ،دهها هزار نفر غیرنظامی در جریان بازپسگیری موصل و
دیگر شــهرها از چنگال داعش کشته شــدهاند اما اجسادشان تاکنون پیدا نشده
است ».ضمن آنکه این آمار تنها شامل کسانی که میشود که به طور مستقیم
در جنگ کشته شدهاند و کسانی را که غیرمستقیم مثالً بر اثر بیماری و قحطی
جان ســپردهاند ،شــامل نمیشود .همچنین در این سه کشــور درمجموع 362
خبرنگار و  566کارمند ســازمانهای بشردوستانه در  17سال گذشته جان خود
را از دست دادهاند.
 ëëتصاویر ماهوارهای جدید از سایت آزمایش اتمی پانگیری
کره شــمالی نشــان میدهد کــه بخشــی از این ســایت تمیز و
دوخط خبر پاکسازیشدهاست.
 ëëوزارتخارجهدولتمستعفییمنازاقدامروزنامهامریکاییواشنگتنپست
در انتشار یادداشتی به قلم یکی از رهبران جنبش انصاراهلل یمن انتقاد کرده و آن
رااقدامیضعیفخواند.واشنگتنپستدراقدامیغیرمعمولیادداشتیبهقلم
محمدعلیالحوثی،رئیسکمیتهعالیانقالبیمنمنتشرکرد.
 ëëروزنامــه وال اســتریت ژورنــال در گزارشــی نوشــت :دونالــد ترامــپ ،رئیس
جمهوری امریکا نقش اصلی را در پرداخت حقالسکوت به زنانی که با وی رابطه
داشتهاند،ایفاکردهاست.
 ëëاخبــار ضــد و نقیــض دربــاره ناپدیــد شــدن و وخامــت اوضــاع جســمانی
رئیسجمهــوری گابن کــه اواخر ماه اکتبر برای شــرکت در همایــش «داووس در
بیابان»بهریاضرفتهبودوهنوزبهکشورشبازنگشته،ادامهدارد.
 ëëنروژ اعالم کرد ،مجوز صادرات تسلیحات به عربستان را بهدنبال تحوالت اخیر
دراینکشوروهمچنینوخامتاوضاعدریمن،متوقفمیکند.
ëëدونالد ترامپ در توئیتی پیــش از ورودش به پاریس اظهارات امانوئل مکرون،
رئیس جمهوری فرانسه را در ضرورت ایجاد یک ارتش اروپایی بشدت مورد انتقاد
قرار داد.

