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خشونت در خیابانهای پاریس
نــــما

اعتراضات در فرانسه با برآورده نشدن مطالبات معترضان رو
به خشــونت گذارده است و معترضان به حمله به خودروهای
لوکس روی آوردهاند.

لومونددیپلماتیک(فرانسه):

نیواستیتسمن(بریتانیا):

تایم(امریکا):

در دنیای امروز شــکافها و جداییها
در جوامع کوناگون تبدیل به مسألهای
عادی شده و اغلب مسائل در جهتی
ناامیدکننــده قــرار دارد .در چنیــن
فضایی تنها هنر میتواند به بشر امید
بخشد.

پارلمان بریتانیا در تنگنایی کمنظیر در
تاریــخ خــود قــرار دارد و رأیگیری آتی
دربــاره مذاکرات برگزیت باعث شــده
است ،احزاب اصلی این کشور در مسیر
از هم گسیختگی قرار گیرند.

 500ســال پیــش اروپــا دچــار بحرانــی
نابودگر در بین رهبران سیاســی و حتی
مذهبی خود شد که پیامد آن تفرقه در
اروپا بود .اکنون رهبران جدید اروپا دیگر
بار در مسیر تخریب خود قرار دارند.

نیروهای سوریه دمکراتیک ،ارتش سوریه و ارتش فرانسه به جنگ زبدهترین افراد بازمانده داعش رفتند

جنگ با داعش در مرحله نهایی
ندا آکیش
خبرنگار

حــدود دو مــاه پیــش ( 19دســامبر )2017
دونالــد ترامــپ ،رئیس جمهــوری امریکا
به صورت زودهنگام و شــتابزده شکســت
کامــل گــروه تروریســتی داعــش را رســماً
اعــام کــرد .امــا اکنون بــا آغــاز مأموریت
نظامی نیروهای سوریه دمکراتیک ،ارتش
فرانســه و ارتش ســوریه از سه جهت علیه
شــبکههای کوچک اما پرتعــداد و پراکنده
داعش در خاک سوریه که به گفته جوزف
ووتــل ،فرمانــده نیروهــای امریکایــی در
سوریه شمارشــان ممکن است به هزاران
نفــر هــم برســد ،شکســت کامــل داعش
هرچند ممکــن اما همچنان در فاصلهای
دور از آنچــه ترامــپ مدعــی شــده بــود،
دیده میشــود؛ حتی اگر برخی رسانهها از
جملــه گاردیــن از وقوع کودتــای نافرجام
درون تشکیالت داعش برای کشتن ابوبکر
بغــدادی ،رهبــر این گروه تروریســتی خبر
بدهند.
در حالی که ســران ســه کشــور روســیه،
ایــران و ترکیــه بــرای برپایــی نشســت روز
پنجشــنبه در ســوچی آمــاده میشــوند تــا
درباره ســه پرونده سیاســی مهــم پر کردن
خأل بعد از عقب نشــینی امریکا از سوریه،
سرنوشت «مثلث شمال» سوریه و کمیته
قانــون اساســی بــه مذاکــره بنشــینند ،در
داخل ســوریه نیــز نبردهــای نظامی علیه
داعش ادامــه دارد .به گزارش فرانس ،24
نیروهای ســوریه دموکراتیک شــنبه شــب
گذشــته عملیــات نظامــی گســتردهای را
علیه شــبکههای پراکنده داعش در شــرق
ســوریه آغاز کردند و روز یکشنبه مصطفی
بالــی ،ســخنگوی ایــن نیروها از فروپاشــی
 41مقــر داعــش در این عملیــات خبر داد
و گفــت ،در چنــد هفتــه گذشــته  20هــزار
غیرنظامی که در روســتای باغوز در استان
شرقی دیرالزور در محاصره داعش بودند

از روستا خارج شدند و زمینه برای عملیات
نظامی علیه تروریستهای داعش فراهم
شد .این مقام نیروهای سوریه دمکراتیک
با بیان این مطلب که روز یکشنبه عملیات
نظامــی ســنگین در روســتای باغــوز علیه
داعــش جریــان داشــت ،دربــاره زمــان
پایان این عملیات ســکوت کــرد .عالوه بر
نیروهــای ســوریه دمکراتیک کــه عملیات
پاکســازی بازماندههــای داعــش در شــرق
ســوریه را آغاز کردهاند ،ارتش فرانســه نیز
از انتقــال تجهیزات جنگی خــود به خاک
عراق در نزدیکی مرز سوریه برای حمایت
تسلیحاتیازنیروهایسوریهدمکراتیکدر
مبارزه با داعش خبر داد و اعالم کرد «تنها
 10کیلومتــر با خط مقــدم جنگ با داعش
در خاک ســوریه فاصلــه داریم» .فلورنس
پارلــی ،یک مقــام وزارت دفاع فرانســه که
از عملیــات ارتش فرانســه در خاک عراق
بــرای جنــگ بــا داعشــیهای مســتقر در
خــاک ســوریه بازدید کرده اســت ،بــا بیان
این مطلــب که «پایان کار نزدیک اســت»
گفت :تروریستهای داعش فاقد رهبری،
کانالهــای ارتباطــی و به صــورت پراکنده
هســتند و در آســتانه نابودی هستند .پس
بیاییــد این جنگ را تمام کنیــم .اما جدا از
عملیاتیکهکردهایسوریهوارتشفرانسه
از شــمال ســوریه و مرزهای عراق با سوریه
آغــاز کردهانــد ،ارتش ســوریه نیز عملیات
نظامی علیه بقایای تروریستهای داعش
را در جنوب غرب دمشــق با جدیت دنبال
میکننــد و بنا بر آخرین خبرهــا ،نیروهای
گــروه زرهــی اول ارتــش ســوریه در محــور
منطقه «تلــول الصفاء» عملیات جســت
و جــوی منطقــه به منطقــه بــرای نابودی
تروریســتهای داعــش را در دســتور کار
دارنــد .نیروهــای ارتش ســوریه امســال در
جریــان عملیات  ۵ماهــه در منطقه تلول
الصفــاء در جنــوب غــرب اســتان دمشــق
موفق شــدند  ۸۵۰تن از عناصر تروریستی
داعش را به هالکت برسانند.

ëëقیام داعشــیهای خارجــی علیه ابوبکر
بغدادی
امــا روزهــای بــد داعش در ســوریه به
عملیات سه گانه کردها ،فرانسه و سوریه
ختــم نمیشــود ،در روزهــای گذشــته
برخی رســانهها از جمله ســایت روزنامه
انگلیســی گاردیــن از اختالفهای جدی
بین داعشــیها خبــر دادند و نشــانههای
فشــارهای داخلی فزاینــده در داخل این
گــروه تروریســتی را وقــوع کودتایــی علیه
ابوبکر البغدادی ،سرکرده داعش برآورد
کردنــد .بــه گــزارش روزنامــه انگلیســی
گاردیــن ایــن کودتــای نافرجــام از ســوی
داعشــیهای خارجی بویژه داعشیهای
تونســی االصــل بــه وقــوع پیوســت .این
روزنامــه بــه نقــل از حمدان ،یک شــاهد
عینی این واقعه نوشت ،اعضای خارجی
داعــش پــس از آنکــه در مبــارزه دو روزه
خــود بــا محافظــان بغــدادی شکســت
خوردنــد و نتوانســتند از ســد محافظــان
بگذرند و رهبر داعش را بکشــند ،همگی
اعدام شــدند .این شــاهد عینی  53ساله

بــه گاردین گفــت ،درگیریهــای داخلی
نیروهــای داعشــی در مــاه ســپتامبر در
روســتای کشــما در مجــاورت روســتای
باغــوز رخ داد و بغدادی در ماه ســپتامبر
در این روســتا بود .من با چشــمان خودم
او را دیــدم .درگیریها خیلی شــدید بود.
خیلیها [داعشی ها] کشته شدند .سپس
بغــدادی بــه روســتای باغوز منتقــل و در
اوایل ژانویــه از آنجا به جای دیگری برده
شد.
بــه گفتــه یــک مقــام نظامــی ارشــد
نیروهــای دموکراتیــک ســوریه ،اواســط
ســپتامبر بــود کــه درگیریهــای داخلــی
داعش شدت گرفت و تالشهای بسیاری
برای کشتن یا دســتگیری بغدادی انجام
شــد که ناکام بــود .وی تأکید کــرد :ما فکر
نمیکنیــم که بغدادی اکنون در روســتای
باغوز باشــد .جمله آخر این مقام نظامی
کرد در واقع پاســخ به رســانهها بود که به
نقــل از یــک منبــع مطلــع نیروهــای کرد
«سوریه دمکراتیک» نوشته بودند :ابوبکر
بغدادی هماکنون تحت محاصره شدید

نیروهای ویژه امریکا در شرق فرات است.
ëëهشدارآنگالمرکل
مجموع ایــن تحوالت میدانی نشــان
میدهــد هنــوز تا شکســت کامــل داعش
فاصلــه زیــاد اســت .برخــاف ترامپ که
میخواهــد با اعــام زودهنگام شکســت
داعــش بهــره برداریهــای انتخاباتــی
خــود را بکنــد ،آنــگال مرکل ،صــدر اعظم
آلمان خــوب میداند ،داعــش هنوز یک
خطر جدی اســت .از این رو ،او در مراسم
افتتاحیه مقــر آژانس اطالعــات خارجی
این کشور در برلین گفت ،داعش شکست
نخورده و پس از آنکه سرزمینهای تحت
کنترل خود در ســوریه را از دست داده ،در
حال تبدیل شدن به یک نیروی نامتراکم
اســت که بیتردید یک تهدید محســوب
میشــود .آنــگال مرکل در حالــی از تهدید
داعــش ســخن گفتــه کــه ژنــرال جــوزف
ووتــل ،فرمانده فرماندهی مرکزی امریکا
اعالم کرد ،احتماالً عقبنشینی نیروهای
امریکایــی از ســوریه طبق دســتور ترامپ
ظــرف هفتههای آینــده آغاز میشــود .او

بریگاد زنان دموکرات

تاکنون  5زن از حزب دموکرات نامزدی خود را برای انتخابات  2020امریکا اعالم کردهاند
الله مهرزاد
خبرنگار

بــا اعــام نامــزدی «ایمــی کلوباچــر» و
رســیدن شــمار نامزدهــای زن حــزب
دموکرات امریکا برای انتخابات ریاســت
جمهــوری  2020امریکا ،چشــمانداز این
حــزب زنانهتر از هــر زمانــی در تاریخ آن
دیــده میشــود و ایــن ســؤال را در ذهــن
هــر مخاطبــی ایجــاد میکنــد که :آیــا در
فضای سیاســی مردانه امریکا ،انتخابات
ریاست جمهوری  2020این کشور را باید
انتخاباتیزنانهدانست؟
از روزی کــه دونالــد ترامــپ نامــزدی
خــود را برای انتخابــات  2016اعالم کرد،
تاکنون همــواره زنان جبههای قوی علیه
او تشــکیل دادهانــد کــه در این بیــن زنان
دموکــرات پرچــم چنیــن مبــارزهای را با
قــدرت تمام در دســت گرفتهانــد .اکنون

در شــروع رقابتها برای انتخابات 2020
امریــکا و در حالــی کــه اعضای برجســته
احزاب حداقل تا تابســتان آینده فرصت
دارند ،نامزدی خــود را اعالم کنند 5 ،زن
از حزب دموکرات نامزدی خود را بهطور
رسمی برای این انتخابات اعالم کردهاند؛
جدیدترین آنها «ایمی کلوباچر» ،سناتور
مینهسوتا است .به گزارش سایت خبری
«وکــس»« ،کلوباچر» در حالــی نامزدی
خــود را بــرای انتخابــات اعــام کــرده که
پیــش از او «کامــا هریــس»« ،االیزابــت
وارن»« ،کرســتن گلیبرنــد» و «تولســی
گابــارد» ،خبــر از ورود خود بــه انتخابات
دادهبودنــد .با این حــال در بین این زنان
شــانس «الیزابــت وارن» ،ســناتور ایالت
ماساچوست بیش از دیگران است .او که
دو روز پیــش بهطور رســمی کمپینهای
انتخاباتی خود را آغاز کرد ،در ســخنرانی
در کمپیــن خــود ،وعــده داد ،مشــکل

سفر سرزده وزیر دفاع امریکا به افغانستان

گروه جهان/وزیر دفاع موقت امریکا دیروز دوشــنبه
در حالــی در اولین ســفر خارجیاش به عنــوان وزیر
وارد کابل شد که در هفتههای اخیر دولت افغانستان
مذاکرات با طالبان بدون حضور خود را اشتباه برآورد
کــرده بود .گفته میشــود یکی از اهــداف وی ارزیابی
وضعیت افغانستان برای خروج امریکا از این کشور
است .به گزارش فرانس پرس ،پاتریک شاناهان که
به عنوان سرپرســت وزارت دفــاع امریکا در پنتاگون
فعالیــت میکنــد ،بالفاصلــه پــس از ورود به خاک
افغانســتان با ژنرال اسکات میلر ،فرمانده نیروهای
امریکایی و ناتو در افغانستان دیدار کرد و پس از آن به
کمپ «مورهد» که زمانی مقر اتحاد جماهیر شوروی
بود و اکنون نیروهای امریکایی در آن نیروهای افغان
را آموزش میدهند ،رفت .او پس از آن نیز بنا داشت
با اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان دیدار کند
کــه تا هنگام تنظیــم این خبر چنین دیــداری انجام
نشــده بود .به نظر میرســد شــاناهان با هدف رفع

تبعیــض اقتصــادی را در امریــکا حــل
خواهــد کرد .او با اشــاره به سیاســتهای
دونالــد ترامپ اعــام کــرد ،آنچه باعث
شــده شکاف طبقاتی در امریکا بروز کند،
مشکالت ســاختاری است که در خدمت
ثروتمنــدان اســت .عالقهمنــدی قابــل
توجــه زنــان دموکــرات بــرای انتخابــات
 2020در حالی اســت کــه تاکنون فقط دو
مرد برای شــرکت در ایــن انتخابات ابراز
عالقــه کردهانــد .از همیــن رو بســیاری از
ناظــران سیاســی معتقدنــد از هماکنون
بایــد ســال  2020را ســال زنــان در امریکا
دانســت .بــه عقیده آنــان حضــور باالی
زنــان در انتخابــات میــاندورهای امریکا
در پائیــزی که گذشــت و همچنین عالقه
آنان به حضور در انتخابات  2020مدیون
هیالری کلینتون اســت کــه همچون یک
سد شکن در انتخابات  2016امریکا ظاهر
شد و نشان داد در دنیای مردانه سیاست

نگرانــی دولت افغانســتان به این کشــور ســفر کرده
اســت .اولویــت ترامپ در افغانســتان خــروج کامل
 14هــزار نیروی امریکایی از این کشــور اســت .چیزی
که باعث نگرانی دولت افغانســتان اســت و معتقد
است ممکن است ،افراطیها با استفاده از خألهای
امنیتی موجود در کشــور دوباره فعالیتهای خود را
از ســر بگیرند .اما شاناهان پیش از سفر غیر منتظره
خود به افغانستان به خبرنگاران گفت :من دستوری
بــرای خارج کردن نیروهایمان از افغانســتان ندارم.
وی همچنین با اشاره به انتقادات اشرف غنی تأکید
کــرد :برای ما مهم اســت کــه دولت افغانســتان در
گفتوگوهایــی کــه درباره این کشــور اســت ،حضور
داشــته باشــد .این در حالی است که طالبان با وجود
امتیازاتی که اشــرف غنی درباره افتتاح دفتری برای
آنــان در کابل و تأمین امنیــت جانی آنان در صورت
ورود بــه مذاکــره بــا دولت افغانســتان داده اســت،
حاضر به مذاکره با دولت نشده است.

پیشتر خبر داده بود شمار نیروهای داعش
در سوریه و عراق ممکن است به نزدیک
به دو هزار نفر هم برسد.
ëëنشست مهم پنجشنبه
ترامــپ در حالــی به دنبــال بهرهبرداری
انتخاباتی از شکســت داعش است که به
گزارش ایســنا ،به نقل از روزنامه الشــرق
االوســط ،از زمــان اعــام عقــب نشــینی
نیروهــای امریکایــی از ســوریه از ســوی
دونالــد ترامــپ ،رئیس جمهــور امریکا،
تماسها میان طرفهای بحران سوریه
برای اتخاذ اقداماتی جهت پر کردن خأل
بعد از عقب نشینی امریکا افزایش یافته
اســت و در همیــن ارتباط قرار اســت روز
پنجشنبه سه کشــور روسیه ،ایران و ترکیه
در ســوچی نشستی با سه پرونده مهم پر
کردن خأل بعد از عقب نشــینی امریکا از
سوریه ،سرنوشت «مثلث شمال» سوریه
و کمیته قانون اساسی برگزار کنند .مسکو،
آنــکارا و تهــران دربــاره اوضــاع ادلــب،
حلــب ،الذقیــه و حمــاة کــه بــه «مثلث
شــمال» معــروف اســت دیدگاههــای
متفاوتــی دارنــد اما این ســه کشــور ناظر
روند آســتانه دربــاره الحــاق این مناطق
بــه توافقنامه مناطق کاهش تنش اتفاق
نظر دارند .در مورد کمیته قانون اساسی
ســوریه نیــز کشــورهای ضامــن آســتانه
همچنــان گزینه اصالح قانون اساســی را
به عنوان آغازی برای حل سیاسی بحران
در این کشــور در نظر دارنــد .رویکردهای
مختلف روســیه ،ترکیــه و ایــران در قبال
هر کدام از این ســه پرونده احتماالً منجر
بــه انجــام معاملههایــی میــان این ســه
طرف خواهد شــد .یکی از ســناریوها این
اســت که مســکو به عملیــات محدودی
در ادلب و دادن وقت بیشــتر به آنکارا در
ازای انعطاف پذیری ترکیه درباره کمیته
قانون اساسی اکتفا کند اما مسأله مهمتر
این است که آنکارا گزینه توافق آدانا را به
جای منطقه امن بپذیرد.

خاورمیانه

قتل تکاندهنده کودک
شیعه در مدینه

Reuters

در ســاعت پنــج و نیــم صبــح روز پنجشــنبه  27اکتبــر –  12روز قبــل از انتخابات –
مککیب با ارســال ایمیلی گفت که الزم اســت تیم نیمسال مالقاتی با من داشته
باشند .من هیچ ذهنیتی در مورد اینکه جلسه در چه موردی است ،نداشتم و البته
با این وجود از دفترم خواستم که هرچه زودتر ترتیبات الزم را برای تشکیل جلسه
انجام دهد .ســپس در صبح همان روز لبخند زنان وارد اتاق کنفرانســی شــدم که
رهبرانتیمنیمسال،حقوقدانانومدیراناجراییرویهمانصندلیهایینشسته
بودنــد که قبالً و در مدت یک ســالی کــه روی پرونده کلینتــون تحقیق میکردیم،
بهطور منظم آنها را در همان محل مالقات میکردم.
بالفاصله و در حالی که روی صندلی خودم جا به جا میشدم ،گفتم« :اعضای گروه
دوباره دور هم جمع شدهاند ».بعد پرسیدم« :چه خبر؟»
مدتها بود که این طوری لبخند نزده بودم.
اعضای تیم توضیح دادند که ظاهراًلپ تاپ واینر حاوی صدها هزار ایمیل ارسالی
از سیســتم ایمیل شــخصی هیــاری کلینتون اســت .این میتوانســت گنجینهای
از ایمیلهــای کلینتون باشــد .کلینتون در ســال  2014حدود ســی هــزار ایمیل را به
وزارت خارجــه بازگردانده و حدود ســی هزار ایمیل دیگر را هم با این اســتدالل که
شخصی هستند ،حذف کرده بود .این گنجینه بسیار بیشتر از مجموع این دو دسته
ایمیلهای هیالری کلینتون بود .اما موضوع دیگری که توجه اعضای تیم نیمسال
را جلب کرد ،این بود که آنها در تحقیقاتشــان هرگز نتوانســته بودند ایمیلهایی
را از ماههای نخســت مسئولیت خانم کلینتون در وزارت خارجه به دست بیاورند،
دورهای که او در آن مدت از سیســتم BlackBerry AT&Tاستفاده میکرد .اعضای
تیم تحقیق مشتاق بودند که آن ایمیلهای اولیه را پیدا کنند ،چون معتقد بودند
اگر شاهد و مدرک مهمی وجود داشته باشد ،احتماالً باید درون ایمیلهایی نهفته
باشد که در شروع کار خانم کلینتون بهعنوان وزیر خارجه رد و بدل شده و به دورهای
مربوط میشود که وی تاز ه ایمیلهای شخصی خود را را هاندازی کرده بود .ما هرگز
ایمیلهایاولیهرویسیستمبلکبریراپیدانکردهبودیم.شایددراینایمیلهای
اولیه به خانم کلینتون گفته شده باشد که نباید از ایمیل شخصی استفاده کند و یا
مطلع شده باشد که نحوه برخوردش با مسائل طبقهبندی شده ،نامناسب است.

دورنـــما

Reuters

از جنگ جهانی دوم که بانک جهانی تأســیس شد ،تاکنون
امریکا همیشــه ریاســت این نهــاد بینالمللی را در دســت
تحلیل روز داشــته و اروپاییها نیز که به نوبه خود حکومت بر صندوق
بینالمللی پول را برعهده داشتهاند ،از آن حمایت کردهاند
اما جدیدترین کاندیدای انتخابی امریکا برای ریاست بانک
جهانی کســی اســت که میتواند معادالت موجود را تغییر
بدهد و روال همکاری فوق را دگرگون سازد.
جسی گریفیتس
رئیس بخش استراتژی ایــن کــه امریکا تا ایــن لحظه تمامی  12رئیــس قبلی بانک
رشد در انستیتوی
جهانــی را برگزیــده ،ضمانتــی بر توفیــق و مانــدگاری فرد
توسعه بینالملل
مترجم :وصال روحانی انتخابــی دونالــد ترامــپ بــرای این پســت نیســت و اگر به
نشــانههای فعلی بنگریم شــاید پایان احترام متقابل بین
امریکا و اروپا در مورد بدهبستانهای فوق آشکار باشد .ترامپ در سالهای اخیر،
امریــکا را از رونــد چند پیمان بینالمللی خارج کرده و انــزوای امریکا بر اثر این
رونــد تبدیــل به یکی از ضایعات بزرگ در صحنه سیاســت خارجی این کشــور
شــده است .این نیز یک روند بدون سابقه نیســت که امریکا فردی را کاندیدای
سمتی کند و آن فرد بعداً در پروسه انتخاب نهایی توسط آدمها و عوامل دیگر
حذف شود .یکی از این موارد به سال پیش بر میگردد که امریکا ،کن ایزاکس را
کاندیدای احراز هدایت ســازمان بینالمللی مهاجران کرد .اما وی در دور دوم
رأیگیری بازنده و حذف شــد و برای نخســتین بار از سال  1951به بعد یک مرد
غیر امریکایی یعنی آنتونیو ویتورینو از پرتغال به این سمت رسید.
بهاینها بیفزایید این نکته را که پســت ریاســت بانک جهانی در سالهای اخیر
پیوســته رقابتیتر و دارای فرآیند پیچیدهتر شده اســت .در سال  2012در حالی با
جیــم یونگ کیم در این باره صحبت و تعامل شــد کــه وی از هر دو نامزد بالقوه
دیگر کوچکتر و کم توانتر نشــان میداد و فقط با حمایت وســیع باراک اوباما
رئیسجمهوری وقت امریکا از رقبایش عبور کرد و صاحب این مسند شد .اینک
نیز فرد انتخابی ترامپ برای این پســت دیوید مالپاس اســت که دالیلی روشن
نشان میدهد گزینهای مناسب و قوی برای هدایت بانک جهانی نیست و به تبع
آن مخالفت با پروسه انتخاب وی شدت خواهد گرفت .وی نتوانسته حتی مانع
سقوط تجاری شرکت  Bear Stearnsکه ریاست آن را برعهده داشت ،شود و از راه
رسیدن بحران اقتصادی بزرگ سال 2008را هم از قبل در افق ندیده و پیشبینی
نکرده بود .عامل دومی که میگوید مالپاس گزینهای صاحب شانس موفقیت
ن نکته است که وی پیشینه هیچ نوع حضور و کار در صحنه اقتصادی
نیست ،ای 
کشورهای جهان سوم و رو به پیشرفت را ندارد و از منتقدان سیاستهای موسوم
به توزیع بینالمللی پول و سرمایه بوده است .در حالی که بانک جهانی همواره
بهعنوان یکی از دستور کارهای خود به آن بالیده است.
دالیل ناکارآمدی و حذف احتمالی مالپاس یک وجه سوم نیز دارد و آن تشکیل
جبههای واحد بین کشورهای رو به رشد و شماری از قدرتهای اروپایی با هدف
تقویت بازار کاالهای اروپایی در ســطح جهان و رســیدن بخشی از سود حاصل از
آن به کشورهای جهان سوم با هدف دلگرم کردن آنها به آینده و بسط اینگونه
همکاریهااست.باتوجهبهشکلگیریچنیناتحادیبدیهیاستاینائتالفاز
حذف مالپاس استقبال و گزینه خود را تقویت و در راه احراز سمت ریاست بانک
جهانیصاحبپایگاهیقویترکند.
در صــورت خطــا رفتن تیر تــازه دونالد تامپ و رئیس نشــدن دیوید مالپاس،
چه کســی عنان کنترل این بانک را در دســت میگیرد؟ اروپاییها از بیان این
قضیــه ابــا دارند اما بهنظر میرســد شــرایط مورد نظــر آنها فــردی را توصیه
میکند که بســیار بیشــتر از مالپــاس با اندوختههای چند ملیتــی و ثروتهای
ولو اندک کشــورهای متعدد ســروکله زده باشــد و راه داد و ســتدهای چندین
و چنــد قارهای را بهتر بشناســد و فراتر از تمامی اینها نقش و ســهم بارزی را
برای سیاســتهای رشد اقتصادی کشورهای کوچک قائل شود؛ موضوعی که
مالپاس به کلی با آن بیگانه است.
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امریکا ،زنان نیز حرف هــای زیادی برای
گفتــن دارنــد .و البتــه زنــان امریکایی به
نوعی مدیون دونالد ترامپ هم هستند.
زیــرا او بــود کــه آتش خشــم زنــان را تند
کرد و یک زن خشــمگین تــوان رویارویی
با هر فردی ولــو دونالد ترامپ را که هنوز
خاطره مناظرههای انتخاباتــی او با زنان
هــم حزبــیاش و هیــاری کلینتــون در
انتخابات  2016در اذهان است ،دارد.
بــا این حــال باید صبــر کــرد و دید در
ماههــای آینــده چــه مردانــی از حــزب
دموکــرات وارد گردونــه انتخابــات 2020

میشــوند .در نظرســنجی هفتــه پیــش
شــبکه خبــری ســیانان  90درصــد
دموکراتها پیشبینی کرده بودند که جو
بایــدن ،معاون اول بــاراک اوباما ،رئیس
جمهــوری قبلی امریــکا و برنی ســندرز،
ســناتور ورمونــت ،بیشــترین شــانس را
برای رســیدن به مرحله نهایی انتخابات
 2020دارند .اما از سویی تجربه انتخابات
میــاندورهای  2018نشــان میدهد ،رأی
دهنــدگان زن که در این انتخابات شــمار
آنهــا رکــورد شــکن بــود ،عالقــه دارند به
نامزدهای زن رأی دهند.

مهمترین رزمایش تاریخ ونزوئال کلید خورد

گــروه جهــان /در بحبوحــه هجمــه امریــکا و
متحدانش به دولــت کاراکاس برای کنارهگیری
نیــکالس مــادورو ،رئیــس جمهــوری چپگــرای
ونزوئــا ،ارتش این کشــور روز یکشــنبه رزمایش
 5روزه خــود را که به گفته مــادورو «مهمترین»
رزمایش تاریخ ونزوئال اســت ،آغاز کرد تا نشــان
دهــد آمادگــی دفــاع از کشــور را دارد .بهگزارش
راشــاتودی ،ایــن رزمایــش نظامی بــزرگ که تا
روز جمعــه ( 15فوریــه) ادامه دارد روز یکشــنبه
بــا حضــور مــادورو آغاز بــه کار کــرد .مــادورو در
ســخنرانی افتتاحیه این رزمایــش گفت :ما باید
برای دفاع از تمامیت ارضی [ونزوئال] و استقالل
خود آماده باشــیم .مــادورو پیشــتر در یک پیام
توئیتری در واکنش بــه تهدیدهای امریکا مبنی
بر اینکــه همه گزینههــا از جملــه گزینه نظامی
را روی میــز دارد ،از افزایــش ســرمایهگذاری در
بخش نظامی کشورش خبر داده و نوشته بود :ما

یک کشور صلح طلب هستیم و با کشور دیگری
وارد درگیــری نشــدهایم اما کشــورهای دیگر نیز
نباید وارد درگیری با ما شوند و ما را تهدید کنند.
رزمایش ارتش ونزوئال که در واقع اعالم وفاداری
به مادورو اســت ،در شــرایطی در حــال برگزاری
اســت که امریکا پیشنویس یک قطعنامه ضد
کاراکاس را به شــورای امنیت سازمان ملل برده
است .در پیشنویس قطعنام ه امریکا ،برگزاری
انتخابات ریاســت جمهوری جدید در ونزوئال و
حمایت کامل از مجمع ملی بهعنوان تنها نهاد
منتخب این کشــور پیشنهاد شده که به احتمال
زیاد روســیه کــه در واکنش به ایــن پیشنویس،
پیشنویــس خــود را نوشــته ،آن را وتــو میکند.
پیشنویــس قطعنامــه روســیه نیــز خواهــان
ممانعــت از مداخله خارجی در امــور ونزوئال و
حمایت از ابتکار عملها با هدف یافتن راه حل
توگوی ملی تأکید شده است.
سیاسی و آغاز گف 

قتلکودکیدریکیازمناطقشهرمدینه
منورهدرغربعربستانسعودی،خشم
اهالی این شهر و کاربران فضای مجازی
در عربستان سعودی را برانگیختهاست.
بــه گــزارش اســپوتنیک ،بــه نقــل از
رســانههای عربســتان« ،زکریــا بــدر علی
الجابر» ،شهروند سعودی 40ساله مادری
را به همــراه فرزند  6ســالهاش به مقصد
مرقد پیامبر اکرم سوار موتور کرایهای خود
میکند اما وقتی صدای فرستادن صلوات
ایــن مــادر را میشــنود ،متوجه میشــود
وی شیعه اســت .او بالفاصله موتور خود
را نگــه میدارد و با شکســتن شیشــه یکی
از مغازههــا بــا اســتفاده از تکهای شیشــه
گلوی کودک  6ساله را در مقابل چشمان
مادرش میبرد.
بــه گفته شــاهدان مادر که بیمــاری قلبی
داشته ،به حالت کما رفته و به بیمارستان
منتقل میشــود و نیروهــای امنیتی زکریا
بدر علی الجابر را بالفاصله دستگیر کرده
و او را برای انجام تحقیقات و بازجویی به
زندان منتقل کردهاند.
اکنون با وجود گذشت یک هفته از قتل
مزبــور ،کاربــران شــبکههای اجتماعی
همچنان با انتشــار مطالبی نســبت به
این جنایت واکنش نشان دادهاند ،یک
کاربــر توئیتــر در ایــن خصوص نوشــته
است :آیا قاتل نمیداند که مدینه حرم
اســت و هر کــس در آن بیحرمتی کند
مســتحق نفریــن خداوند خواهــد بود،
آیــا پیامبــر به بریــدن گلــوی یک طفل
 6ســاله راضــی اســت؟ تحلیلگــران
معتقدنــد بــا اینکــه همچنــان پرونــده
قتــل خاشــقچی مــورد توجه رســانهها
در جهان اســت قتل فجیــع این کودک
 6ســاله اهمیــت کمتــری نســبت بــه
پرونده قتل خاشقچی ندارد.

