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پنجشنبه  15آذر  28 -1 397ربی 
گروه بینالملل ،علــی ودایع :دعوای
واشــنگتن و مســکو دربــاره توان موشــکی
ارتش ســرخ باالگرفته اســت .پس از آن که
«مایک پمپئــو» وزیرامورخارجه آمریکا برای
توان موشــکی روســیه ضرب االجل  60روزه
تعیین کرد ؛ رئیس جمهوری روســیه و رئیس
ستادمشترک ارتش این کشور به تندی واکنش
نشان دادند.
«والدیمیرپوتین» روز چهارشنبه گفت که
طرح ایاالت متحده برای خروج از پیمان مهم
کنترل تسلیحات «حسابنشده» است و هشدار
داد که اگر واشــنگتن از پیمان موشــکهای
هستهای میانبرد سال ( ۱۹۸۷آیاناف) خارج
شود ،مسکو هم مقابله به مثل خواهد کرد.
پیمان یادشده تولید موشکهای هستهای
میانبرد را ممنوع کرده است و پوتین گفت که
اگر آمریکا شــروع به تولید این نوع موشکها
ن کار را خواهد کرد.
بکند روسیه هم همی 
وزارت امور خارجه روســیه همچنین خبر
داد که در این پیوند اعالمیهای رسمی از ایاالت
متحده دریافت کرده است .در این اعالمیه آمده
اســت که آمریکا قصــد دارد از آیاناف خارج
شود ،مگر این که روسیه «موارد نقض تعهداتش
در رابطه با این پیمان» را رفع کند.
والدیمیر پوتین روز چهارشــنبه گفت که
ایاالت متحــده میخواهد رو بــه زوال رفتن
این پیمان را تقصیر روســیه بینــدازد و برای
ایــن کار «نقض پیمان» را بهانه کرده اســت.
رئیسجمهوری روسیه در مسکو به خبرنگاران
گفت« :آنها دنبال کسی هستند تا تقصیر این
اقدام حسابنشده را به گردن او بیندازند».
ن که کشــورش مخالف
او بــا تأکید بــر ای 
تخریب این پیمان اســت گفت امــا «به نظر
میآید شرکای آمریکایی ما معتقدند که شرایط
اینقدر عوض شــده که ایاالت متحده نیاز به
این نوع سالحها دارد .پاسخ ما چه خواهد بود؟
پاسخی خیلی ســاده :در چنین حالتی ،ما هم
ن کار را میکنیم».
همی 
واکنش تند ارتش سرخ
واکنش مسکو محدود به پوتین نماند .رئیس
ستاد مشــترک ارتش فدراســیون روسیه هم
اعالم کرد که این کشور تهدید آمریکا به خروج
از پیمان یادشــده را بی پاســخ نخواهد نهاد.
«والری گراســیموف» خطاب به دیپلماتهای
نظامی کشورهای دیگر گفت« :نه خاک آمریکا،
بلکه خاک همه کشــورهایی که موشکهای
کوتاهبرد و میانبرد آمریکا در آنها مستقر شده

پوتین با تندی به ضرب االجل آمریکا واکنش نشان داد

بگو مگوی موشکی کرملین با کاخ سفید
اروپا نگران بازگشت کابوس جنگ سرد شده است

باشــند ،در صورت لزوم هدف حمالت روسیه
قرار خواهند گرفت».
رئیس ســتاد مشــترک ارتش فدراسیون
روســیه گفت که خروج آمریکا از پیمان منع
موشکهای هســتهای میانبرد نه تنها امکان
کنترل تسلیحاتی را از بین میبرد ،بلکه میتواند
امنیت اســتراتژیک جهان را به مخاطره افکند.
ژنرال گراســیموف تاکید کرد که سامانههای
راداری در همه مرزهای روسیه برپا شده و این
سامانهها میتوانند امنیت این مناطق را در برابر
حمالت موشکی تامین کنند.
رئیس ســتاد مشــترک فرماندهی ارتش
فدراســیون روســیه در عین حال نســبت به
حضور آشکار و در حال افزایش نیروهای ناتو در
مرزهای روسیه هشدار داد و گفت« :در چنین
شــرایطی ،روســیه برای تامین امنیت نظامی

تصویب دیکتاتوری مادام العمر البشیر

اکثریت نمایندگان پارلمان ســودان تمایل خود را به ادامه زمامداری عمر
بشیر در مقام ریاست جمهوری کشور ابراز کردند .عمر بشیر که از سال ۱۹۸۹
قدرت را در دســت دارد ،باید طبق قانون در ســال  ۲۰۲۰از ریاست جمهوری
کنارهگیری کند .پیش از این اصالح قانون اساسی در سال  ۲۰۰۵به بشیر اجازه
داده بود که همچنان در مقام ریاســت جمهــوری باقی بماند و اکنون یک بار
دیگر به کمک او آمده است .عمر بشیر دیکتاتوری است که با کودتای نظامی به
قدرت رسید .او پس از بستن قرارداد آشتی با شورشیان جنوب سودان ،آخرین
بار در انتخابات ریاست جمهوری سال  ۲۰۱۵پیروز شد .نیروها و احزاب سیاسی
مخالف دولت ،انتخابات مزبور را بایکوت کرده بودند.
«دونالــد ترامپ» رئیس جمهــوری آمریکا
تالش دارد کــه معامالت تســلیحاتی هنگفت
میان ایاالت متحده و عربســتان ســعودی در
پی ماجرای قتل جمال خاشــقچی ،روزنامهنگار
ســعودی به خطر نیافتد .اما اکنون سناتورهای
جمهوریخــواه ،یعنی حزبی که خــود ترامپ
به آن تعلق دارد ،از دســت داشــتن محمد بن
ســلمان ،ولیعهد عربســتان در قتل خاشقچی
ابــراز اطمینان کردهاند .بــه گزارش خبرگزاری
دویچه وله ،شــماری از ســناتورهای آمریکایی
روز سهشــنبه گزارش محرمانه «جینا هاسپل»
رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) را
در رابطه با قتل جمال خاشقچی شنیدهاند.
بــه گفته «باب کورکر» رئیس کمیته روابط
خارجــی ســنای آمریکا«،محمد بن ســلمان»
طراحــی ،و نظارت بر قتل جمال خاشــقچی را

خــود ،از انجام هیچ اقدام ضــروری خودداری
نخواهد کرد».
ضرب االجل علیه روسیه
اخیــرا مقامات کشــورهای عضو ناتو تحت
رهبری آلمان وزیر امــور خارجه آمریکا را در
نشستی در بروکســل تحت فشار قرار دادند تا
آخرین فشارهای دیپلماتیک را پیش از خارج
شــدن رســمی آمریکا از این معاهده مربوط
به ســال  ۱۹۸۷که ســبب بیرون نگه داشتن
موشکها از اروپا بوده ،وارد کند .آنها نسبت به
بروز یک رقابت تسلیحاتی جدید در اروپا نگران
هســتند .وزرای خارجه ناتــو توافق کردند که
رســما روسیه را عامل «نقش اساسی» معاهده
سالحهای هستهای میان برد طی یک بیانیه در
پشتیبانی از آمریکا اعالم کنند .این اتفاق بعد
از آن رخ داد که مایک پامپئو در مقر ائتالف در

بازگشت اختالفات دو کره

بروکســل این مقامات را در جریان ادعای این
کشــور با مضمون نقض این معاهده از ســوی
روســیه و هدف دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا برای خارج شدن از آن قرار داد.
رئیــس جمهوری آمریــکا ،روز  ۲۸مهرماه
گفته بود« :به روسیه اجازه نخواهیم داد دست
به نقض یک توافــق اتمی بزنــد ،بروند برای
ی که ما
خودشــان ســاح تولید کنند ،در حال 
اجازه نداریم چنین کاری بکنیم».
مساله موشکهای مدرن روسیه
موضوع بر ســر تولید موشــکهای کروز و
از نوع  8-SSCتوســط روسیه است .آمریکا و
ناتو تولید این موشــکها را نقض پیمان منع
موشکهای هستهای میانبرد میدانند .روسیه
این اتهامات را رد کرده و مدعی شده است که
همچنان به موازین پیشــبینی شده در پیمان

اختالفنظرها میان سیاســتمداران کرهجنوبی درباره پیشــبرد روابط بین
کــره و همزمان جلــب رضایت ایاالت متحده افزایش یافته اســت .به گزارش
رویترز ،تابستان امسال زمانی که ســئول برای افتتاح یک دفتر نمایندگی در
شهر کائسونگ کرهشمالی پس از یک دهه قطع تماس با این دشمن دیرینش
ث داغی داشتند که آیا آنها باید تاییدیه
آماده میشد ،مقامهای کرهجنوبی بح 
واشنگتن را در این رابطه بگیرند یا خیر .به گفته منابع مطلع ،برخی از مشاوران
مون جائه-این ،رئیسجمهوری کرهجنوبی تاکید داشــتند که این مساله فقط
ی آنها به بحث
مربوط به دو کره اســت و نیازی به وارد کــردن متحد آمریکای 
وجود ندارد.

تعویق آزادی داسیلوا

دادگاه عالی برزیل تصمیم درباره آزادســازی رئیسجمهوری پیشین این
کشور از زندان را تا مدت نامعلومی به تعویق انداخت«.لوئیس ایناسیو لوال دا
سیلوا » در حال گذراندن  ۱۲سال حبس به جرم فساد است.
به گزارش فرانســه ،یکی از پنج قضات پرونده دا سیلوا خواستار به تعویق
افتادن زمان تصمیمگیری و بررسی مجدد پرونده شد .پیش از آن دو قاضی
با آزادی این رئیسجمهوری پیشین برزیل مخالفت کرده بودند.
وکیل لوال که بین ســالهای  ۲۰۰۳تا  ۲۰۱۰پســت ریاست جمهوری
برزیل را در دست داشــت ،چندین بار برای بیرون آوردن او از زندان تالش
کرده اما ناموفق بوده است.

بهت سناتورهای آمریکایی از نحوه قتل خاشقچی
بر عهده داشــته و آمر این ماجرا بوده اســت .او
افزود که اگر«ولیعهد سعودی مورد محاکمه قرار
گیرد ،هیئت منصفه در ظــرف  ۳۰دقیقه او را
گناهکار اعالم خواهد کرد».
«لیندســی گراهــام» دیگــر ســناتور
جمهوریخواه که در برخی موضوعات با ترامپ
همنظر است و در یک سال گذشته رابط ه نزدیک
و دوســتانه با او داشــته ،این بار در مخالفت با
ریاســت جمهــوری آمریکا برخاســت و گفت:
«امکان این که بن ســلمان در قتل خاشــقچی
نقشی نداشته باشد ،برابر صفر است».
گراهام ضمن ابراز اطمینان از دخالت ولیعهد
عربســتان در قتل روزنامهنگار منتقد ســعودی

تصریح کرد که به باور او ،بن ســلمان «روانی»
و «خطرناک» اســت .این سناتور جمهوریخواه
اعالم کرد ،تا زمانی که مسئوالن قتل خاشقحی
مــورد مؤاخذه و مجــازات قرار نگیرنــد ،او نیز
حاضــر به پتشــیبانی از فروش تســلیحات به

مرگ در انتظار میلیونها یمنی
برنامه جهانی غذا که نهادی وابسته به سازمان ملل است،
در مورد تشــدید وخامت اوضاع در یمن هشدار داد .خانم
بتینا لوشر ،سخنگوی این نهاد در برلین گفت ،انتظار میرود
که در ســال آیندهی میالدی  ۱۲میلیــون نفر در یمن به
کمکهای برنامه جهانی غذا نیازمند باشــند .به گفت ه او در
ماه دسامبر سال جاری میالدی شمار انسانهایی در یمن که
خطر مرگ آنها را تهدید میکند ،به  ۱۰میلیون نفر رسیده
است .طبق آخرین آمار جمعیت یمن بر حدود  ۲۷میلیون
نفر بالغ میشود .خانم لوشر تصریح کرد« :ما میکوشیم که
جلوی فاجعهای انســانی در یمن را که از جنگ و گرسنگی
ناشی میشود ،بگیریم؛ فاجعهای که طی دهههای گذشته
مانند آن را به چشم ندی دهایم ».سخنگوی برنامه جهانی غذا

همچنین خاطرنشان ســاخت که تنها در صورتی میتوان
مانع از بروز چنین فاجعهای شــد که جنگ در یمن پایان
یابد .او جامعه بینالمللی را فراخواند که فشــارهای خود را
بر کسانی که بر طرفهای جنگ یمن اعمال نفوذ میکنند،
افزایــش دهند .بر اثــر بمبارانهای مــداوم نیروی هوایی
سعودی هزاران نفر از مردم غیرمسلح کشته ،زخمی و آواره
شدند .سازمانهای مدافع حقوق بشر بارها عملیات نظامی
عربستان در یمن را محکوم کردند.کودکان از قربانیان بزرگ
این جنگ داخلی هستند .سازمان بینالمللی خیری ه صندوق
نجات کودکان به تازگی اعالم کرده بود که میان سالهای
 ۲۰۱۵تــا  ۲۰۱۸بیش از  ۸۵هزار کــودک در یمن بر اثر
کمبود مواد خوراکی یا دارویی جان خود را از دست دادهاند.

منع موشکهای هستهای میانبرد پایبند است.
پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد،
در ســال  ۱۹۸۷توســط «رونالــد ریگان» و
«میخائیل گورباچــف» رهبران آمریکا و اتحاد
جماهیر شــوروی سوسیالیستی (سابق) امضا
شد .فروپاشی اتحاد شوروی در سال  ۱۹۹۱نیز
این پیمان را از اعتبار نینداخته بود.
هدف از این پیمان از میان بردن موشکهای
هستهای و متعارف کروز و سکوهای پرتاب آنها،
با برد  ۵۰۰تا هــزار ،و هزار تا  ۵۵۰۰کیلومتر
بود .این پیمان مربوط به موشــکهای زمینی
میشــود.با این حال مقامهــای ایاالت متحده
سالهاست میگویند روسیه دست به ساخت و
توسعه این موشکها زد ه است .در سال ۲۰۱۴
واشنگتن علناً این اتهام را به مسکو وارد کرد.
نگرانی و ترس اروپا
واقعیت ماجرا این است که اروپا از بازگشت
معادالت جنگ ســرد که پــس از انقالب آبی
اوکراین کلید خورد در معرض تهدیدات روسیه
و ارتش ســرخ قرار گرفته اند .بروکســل حاال
نگران اســت که روســیه پس از ضرب االجل
آمریکا از پیمان موشکی خارج شود.
آلمان ،هلند و بلژیک نســبت به اســتقرار
موشکهای آمریکا در اروپا نظیر اتفاقی که در
دهه  ۱۹۸۰رخ داد ،نگران هستند .با این حال
آنها خود را گرفتار رقابت هستهای میان مسکو
و واشنگتن میبینند .همان طور که اشاره شد ،
پوتین هر نقطه از اروپا که محل استقرار موشک
های آمریکایی باشد را مورد تهدید مستقیم قرار
داده است.
از سوی دیگر خروج رسمی آمریکا از معاهده
سالحهای هســتهای میان برد فشار جدیدی
را بــر اعضای ناتــو که تا پیــش از این درگیر
درخواســتهای ترامپ بــرای افزایش بودجه
نظامی و همین طور فقدان شــفافیت راهبرد
آمریکا بودهاند ،وارد میکند.
در وضعیت فعلی اروپا نه راه پیش دارد و نه
راه پس! آنها از یک طرف میبینند که روســیه
درحال توســعه زیرســاخت های نظامی خود
اســت و ناتو توانایی محدود سازی ارتش سرخ
را ندارد .از طریف دیگر آمریکا به عنوان شریک
قدیمی اروپا در کوران جنگ سرد  ،چندجانبه
گرایی آنها را به باد تمسخر گرفته است .در یک
جمعبندی میتوان گفت که اتحادیه اروپایی که
متولد جنگ سرد بود ،حاال قربانی جنگ سرد
جدید خواهد شد مگر آن که رئیس جمهوری
آمریکا ساقط شود.

عربســتان ســعودی نخواهد بود .اظهارات این
دو ســناتور جمهوریخواه مغایر با دفاع «مایک
پمپئو» وزیر خارجه آمریکا از ولیعهد ســعودی
است« .جیمز متیس» وزیر دفاع ایاالت متحده
هم پیشتر اظهاراتی مشابه پمپئو بیان کرده بود.
رئیــس جمهوری آمریکا نیز تا کنون چند بار به
روشــنی گفته که گناه ولیعهد عربستان در قتل
خاشقحی را اثباتشده نمیداند و حاضر نیست
روابط و معامالت با ریاض را به خاطر این ماجرا
به خطر اندازد.
یکــی دیگر از ســناتورهایی کــه دیروز در
جریان گزارش محرمانه رئیس سازمان سیا قرار
گرفت «،باب منندس» از حزب دموکرات بود.

او کــه عضــو کمیته روابط خارجی ســنای
آمریــکا اســت ،پس از شــنیدن ایــن گزارش
محرمانه گفت ،حــدس او در باره اینکه ولیعهد
عربستان دستور قتل خاشــقچی را داده است،
به یقین بدل شده است .منندس در گفتوگو با
شبکه خبری سیانان همچنین تصریح کرد که
آمریکا اکنون باید «پیامی روشن» در ارتباط با
این ماجرا بفرستد.
جمال خاشقچی بیش در دوم ماه اکتبر سال
جاری میــادی پس از ورود به کنســولگری
عربستان در اســتانبول به دست تیم ویژهای از
مأموران امنیتی عربستان سعودی به قتل رسید.
ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) نیز در
پی بررسی و نتیجهگیری از روند این واقعه اعالم
کرد که تصمیم به قتل خاشــقچی نمیتوانسته
بدون اطالع محمد بن سلمان انجام گرفته باشد.

موانع جنگ افروزی اسرائیل در خاورمیانه
بــا وجودی که ارتش رژیم صهیونیســتی با اعالم حالت
آمادهباش نظامی در مرز ســرزمینهای اشــغالی با لبنان،
عملیاتی را برای کشــف «تونلهای هجومی» حزباهلل آغاز
کرده اما با توجه به شکستهایی که اسرائیل در جنگهای
گذشته خود به دست آورده ،احتمال وقوع جنگ در مرزهای
لبنان بعید به نظر میرسد.
به گزارش ایســنا ،سایت النشره در گزارشی آورده است:
عملیات نظامی ارتش رژیم صهیونیســتی موسوم به «سپر
شــمال» به داخل لبنان کشــیده نمیشــود بلکه از داخل
اراضی اشــغالی تا مرزها را شــامل میشــود ،هدف از این
عملیات جســتوجوی تونلهایی است که به خصوص پس
از تهدیدهای سید حســن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل لبنان

درباره حمله به الجلیل در جنگهای آتی ،رژیم صهیونیستی
را نگران کرده است.
از صبح روز سه شنبه چهار مورد حفاری روبروی شهرک
کفرکال و مســیر کفرکال – العدیســه آغاز شده اما عملیات
حفاری مسال ه جدیدی نیســت بلکه مساله جدید شایعات
رسانهای اســت که با این اقدام ارتش این رژیم همراه شده
است .خبر آغاز عملیات نظامی توسط رژیم صهیونیستی در
مرزها با لبنان چند ســاعت پس از دیدار بنیامین نتانیاهو،
نخست وزیر این رژیم با مایک پامپئو ،وزیر خارجه آمریکا در
بروکسل رسانهای شد .خبرها حاکی از آن است که تلوآیو
واشــنگتن را در موقعیت عمل قــرار داده تا مانع از هرگونه
ماجراجویی در جبهه اسرائیل و لبنان شود.

گزارش تکان دهنده درباره وضعیت روزنامه نگاران جهان
یک گزارش جدید با بررسی وضعیت روزنامهنگاران در
ده سال اخیر نشــان میدهد که آنها هماینک در بدترین
شرایط از نظر خطرات شغلی قرار دارند.
بنا بر ایــن گزارش ،تنها در ســال گذشــته میالدی
 ۷۸روزنامهنگار در ارتباط با شــغل خود کشــته و ۳۲۶
روزنامهنگار نیز زندانی شدهاند.
این گزارش جدید را ســازمان مردمنهاد «آرتیکل »۱۹
منتشر کرد ه است .این سازمان که در بریتانیا مستقر است
برای ارتقای آزادی بیان و اطالعات تالش میکند.
این گزارش در آمارهای خود نوشــته است که از سال
 ۲۰۰۸به این ســو  ۳۰۰خبرنگار در جهان کشته شدهاند
که  ۳۱مورد آن مربوط به سال  ۲۰۱۸است.
به نوشته «آرتیکل  ،»۱۹تعداد روزنامهنگاران زندانی در
جهان در ســال  ۲۰۱۷میالدی نسبت به سال پیش از آن
«افزایش چشــمگیری» داشته و حمالت لفظی و فیزیکی
به آنها نیز در سال  ۲۰۱۷بهشدت افزایش پیدا کرده است.
این گزارش ســر کار آمدن دولتهــای تمامیتخواه و
کاهش آزادی بیان در سراســر جهان و بهویژه در ترکیه،
روســیه و مجارستان را علت اصلی این روند ذکر میکند.
آمارهای این گزارش نشــان میدهد که بیش از نیمی از
خبرنگاران زندانی جهان در ترکیه ،چین و مصر هســتند
که اغلب به اتهام مخالفت با دولت در حبس بهسر میبرند.
به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین« ،توماس هیوز»،
مدیر اجرایی «آرتیکل  ،»۱۹درباره این روند توضیح داده

و گفــت« :بهایی که برای حمایت از حــق آزادی بیان و
اطالعات پرداخت میشــود بســیار باال است :شبح مرگ،
بازداشــت ،و تهدید باالی ســر ارتباطدهندگان و فعاالن
سراســر جهان نمایان شــده و فضای بحث و تبادل نظر
معنیدار از همه سو در محاصره قرار گرفته است».
او افزود« :بیش از هر زمانی به شهروندان آگاه ،نهادهای
نیرومند و حاکمیت قانون نیاز داریم».
در ســالی که گذشــت بهویــژه قتل «دافنــه کاروآنا
گالیتزیا» ،خبرنگار اهل مالت ،با یک بمب جاسازیشده در
خودروی او ،قتل روزنامهنگار سعودی« ،جمال خاشقجی»
در کنســولگری عربســتان در اســتانبول ،و بازداشت دو
خبرنگار رویترز به نامهای «وا لون» و «چو ســو اون» در
میانمار خبرساز شد.
خانم گالیتزیا در مورد فســاد دولتی و پولشــویی در
مالت تحقیق میکرد ،جمال خاشــقجی مقاالتی انتقادی
علیه ولیعهد ســعودی مینوشــت ،و دو خبرنگار رویترز
گزارشی از قتل عام روهینگیا منتشر کرده بودند.
به نوشــته مجله تایــم« ،آرتیــکل  »۱۹همچنین از
لحــن «دونالد ترامــپ» رئیس جمهوری آمریــکا ،علیه
رســانهها انتقاد کرده و گفته اســت که او به گزارشهای
معتبر «برچســب خبر جعلی» میزند و ماه گذشته نیز از
دسترسی خبرنگار سیانان به کاخ سفید جلوگیری کرد.
«آرتیــکل  »۱۹در بیانیــهای مطبوعاتی نیز نوشــته
اســت که تأثیر این لحــن و رویکرد دونالــد ترامپ «از
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ویژه

یکصد زن قدرتمند جهان از نگاه فوربس

مجلــه آمریکایــی «فوربــس»
فهرســت یکصد زن قدرتمند جهان
در ســال  ۲۰۱۸را به روال هر سال
خود منتشر کرد که نام آنگال مرکل،
صدراعظــم آلمان ،در صــدر آن به
چشم میخورد.
در این فهرست که روز سهشنبه
 ۱۳آذر منتشــر شــد نا م ترزا می،
صدراعظم بریتانیا ،کریستین الگارد ،رئیس فرانسوی صندوق بینالمللی پول،
ماری بارا ،مدیرعامل شــرکت خودروسازی آمریکایی جنرال موتورز ،و ابیگل
جانسون ،مدیرعامل شرکت آمریکایی سرمایهگذاری فیدلیتی در رتبههای دو
تا پنج آن دیده میشود.
در رتبههای شــش تا ده نیز این نامها به ترتیب قرار دارد :ملیندا گیتس،
بنیانگذار بنیاد بیل و ملیندا گیتس؛ سوزان وویچیتسکی ،مدیرعامل یوتیوب،
آنا پاتریشــیا بوتین ،بانکدار اسپانیایی؛ مریلین هیوســن ،مدیرعامل شرکت
آمریکایــی هوا فضــا و تجهیزات نظامــی الکهید مارتیــن؛ و جینی رومتی،
مدیرعامل شرکت آیبیام .آنگال مرکل برای هشتمین سال پیاپی است که به
عنوان قدرتمندترین زن جهان از نگاه مجله فوربس انتخاب میشود.
خانــم مرکل اگرچه به تازگی از رهبری حزب اتحادیه دمکرات مســیحی
آلمان کنارهگیری و اعالم کرد که قصد کاندیداتوری دوباره در انتخابات ســال
 ۲۰۲۱را ندارد اما به نوشــته فوربس ،رهبری او در مهمترین قدرت اقتصادی
اروپا ،وی را عمال به عالیترین رهبر زن جهان آزاد تبدیل کرده است.
آنگال مرکل از ســال  ۲۰۰۵صدراعظم آلمان است و در مجموع برای چهار
دوره این مقام را در اختیار گرفته که یک رکورد در آلمان محسوب میشود.
فوربس مینویسد ،او با قدرت و صالبتی که در رهبری اقتصادی و سیاسی
اروپا نشــان داده میتواند در آینده نیز به کم شدن شکافها در اتحادیه اروپا
کمک کند تا این اتحادیه یکپارچهتر شود.
در فهرســت فوربس ،ملکه بریتانیا رتبه بیستوســوم را به خود اختصاص
داده است .بالفاصله پس از او نام ایوانکا ترامپ ،دختر رئیسجمهوری آمریکا،
به چشــم میخورد .از خاورمیانه نام سه زن در این فهرست دیده میشود که
دو تن از آنها اهل عربستان سعودی و سومی اهل امارات متحده عربی هستند.
هر ســه زن نیز در حوزه اقتصاد فعال هســتند؛ لبنی ســلیمان العیان از
عربستان که در رده پنجاهوهشتم قرار گرفته ،رجاء عيسى القرق از امارات در
رتبه هشتاد و دوم ،و رانیا نشار از عربستان در رتبه نود و ششم.
جامعه جهانی

کاهش تلفات تروریسم ،افزایش حمالت دست راستی

یک گزارش جدید حاکی است که مرگومیر ناشی از تروریسم در جهان
در ســال  ۲۰۱۷برای سومین سال پیاپی کاهش یافته است .در همین حال،
ت راستی و ضد خارجی رو
به طور همزمان تلفات ناشــی از افراطگرایی دس 
به افزایش است.
این گزارش توســط مؤسســه اقتصاد و صلح ،که یک اندیشــکده بدون
وابستگی به احزاب سیاسی آمریکا است انتشار یافته است.
«شاخص جهانی تروریسم  »۲۰۱۸که در این گزارش آمده نشان میدهد
که مرگومیر ناشــی از تروریسم در ســطح جهان در سال گذشته میالدی
 ۲۷درصد کاهش یافت ه اســت .وضعیت در  ۹۶کشــور از  ۱۶۳کشور در این
فهرست بهبود نشان میدهد.
نقشــهای که از وضعیت امسال این کشــورها در صفحه مؤسسه یادشده
دیده میشود نشــانگر آن است که ایران در ســال جاری میالدی شاهد ۸
سانحه تروریستی بوده که جمعاً  ۳۵کشته و  ۶۳زخمی داشتهاست .ایران در
این نقشه از میان  ۱۶۳کشور رتبه  ۴۴را دارد.
بنا بر این گزارش ،تلفات کلی جهانی ناشــی از حمالت تروریستی گروه
تکفیری داعش ،کاهش چشمگیر  ۵۲درصدی را نشان میدهد .عراق نسبت
به سال قبل شاهد پنج هزار کشــته کمتر و سوریه شاهد هزار کشته کمتر
بهدست داعش بوده است.
با این حال ،این دو کشــور همچنان در میان ده کشــوری هســتند که
بیشترین قربانیان تروریسم را دارند .هشت کشور دیگر عبارتند از افغانستان،
نیجریه ،سومالی ،پاکستان ،مصر ،کنگو ،جمهوری آفریقای مرکزی و هند.
تعداد کشتههای اروپا بر اثر تروریسم در سال  ۲۰۱۷کاهشی  ۷۵درصدی
را نشــان میدهد ،رقمی که اســتیو کیل ِلیا ،رئیس اجرایی مؤسسه اقتصاد و
صلح« ،رقمی کام ً
ال قابل توجه» توصیف میکند.
او توضیح میدهد که این پیشــرفت قابل توجه در اروپا میتواند به دالیل
مختلف باشد« :داعش با توجه به شکستهای نظامی و همچنین تواناییهای
ضعیف خود برای حمالت در اروپا ،جذابیتش را برای افراطگرایان از دســت
داده اســت و افزایش بودجه مبارزه با تروریســم همراه با روشهای نظارتی
بهتر در زمره دالیل این کاهش ارقام است».
به نوشــته گزارش این مؤسســه ،زیان مالی تروریســم در سال ۲۰۱۷
میالدی  ۵۲میلیارد دالر تخمین زده میشــود اما این گزارش خاطرنشــان
میکند که تأثیر اقتصادی واقعی آن «احتماالً خیلی باالتر از این است».
در همین حال ،به گزارش ســیانان ،از ســویی دیگر ،همین گزارش به
این نتیجه رسیده است که تروریسم راست افراطی در اروپای غربی و ایاالت
متحده افزایــش پیدا کرده و این موضوع «باعث نگرانی فزایندهای» شــده
است.
در این گزارش آمده اســت که «طی چهار ســال بیــن  ۲۰۱۳تا ۲۰۱۷
میالدی ،گروهها و افراد راست افراطی  ۱۲۷حمله در کشورهای اروپای غربی
و آمریکای شمالی انجام داده و  ۶۶نفر را کشتهاند».
ت راســتی افراطی را
شــاخص تروریســم در این گزارش  ۳۱گروه دس 
شناســایی کرده که  ۱۷فقــره از قتلها به آنها مربوط اســت .از جمله این
قتلها ،کشــتن دو نوجــوان آفریقایی-آمریکایی با چاقــو در پورتلند ایالت
اورگان آمریــکا بود که با انگیزه نژادی انجام شــد و مورد دیگر حمله ژانویه
 ۲۰۱۷به مسجدی در کبک کانادا بود که شش قربانی برجای گذاشت.
با این حال ،بنا بر این گزارش ،بیشتر حمالت توسط تکافراد دارای عقاید
راست افراطی ،ملیگرایان سفیدپوست یا ضد مسلمان انجام شده است.
پلیس فدرال آمریکا ،افبیآی ،در ماه نوامبر اعالم کرد که جنایاتی که با
انگیزه نفرت دینی و نژادی صورت گرفته در سال  ۲۰۱۷میالدی  ۱۷درصد
افزایش داشته است.بر پایه یک گزارش دولتی کانادا که هفته گذشته منتشر
شد ،کانادا نیز شاهد حدود  ۵۰درصد جهش در این گونه از جنایات در سال
 ۲۰۱۷بوده است.
کوتاه از جهان

سازمان ملل نگران سین کیانگ

رویترز :کمیسیونر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز چهارشنبه
از تالش برای دسترسی به منطقه سینکیانگ چین جهت بررسی «گزارشهای
نگرانکننده» از کمپهای بازآموزی علیه اویغورها و سایر اقلیتهای مسلمان
خبر داد.

انتقاد عبدالمهدی از هرج و مرج

العراقیه :نخســت وزیر عراق ضمن تاکید بر این که هرج و مرج در جلسه
پارلمان مانع از رایگیری درخصوص وزرای باقیمانده شــد ،اعالم کرد که ۱۳
هزار پرونده فساد در هیأت شفافسازی باز است.

تایید محکومیت دمیرتاش

ایاالت متحده فراتر رفته» و از جمله آنگ ســان ســوچی
در میانمار ،بشار اســد ،رئیس جمهور سوریه ،و نیکوالس
مادورو ،رئیس جمهور ونزوئال ،از ســرانی هستند که اخیرا ً
از عبارت «خبررســانی جعلــی» بــرای بیاعتبار کردن
رسانههای منتقد استفاده کردهاند.
این ســازمان مردمنهــاد در گزارش خــود همچنین
مینویســد که قدرت زیــاد شــبکههای اجتماعی نظیر
فیسبوک نیــز «تهدیدی برای آزادی بیان اســت» و در

این خصوص به تحویل اطالعات شــخصی کاربران توسط
فیسبوک به نهادهای دیگر اشاره میکند.
«آرتیکل  »۱۹مینویسد« :شــواهد روشنی در دست
است که همزمان با بروز راههای تازهای برای بیان نظرات،
راههــای جدیدی هم برای خاموش کردن این صداها پیدا
میشود ».این ســازمان برای نمونه به فیلترینگ محتوای
اینترنتی توســط روسیه و چین و در نظر گرفتن تنبیهات
سخت برای منتقدان در این کشورها اشاره میکند.

حریت :دادگاه ترکیه حکم حبــس صالحالدین دمیرتاش ،رهبر محبوس
حزب دموکراتیک خلق و ســیری ثریا اوندر ،قانونگذار پیشــین این حزب را
تایید کرد.در ماه ســپتامبر دمیرتاش به چهار سال و هشت ماه زندان و اوندر
به سه سال و شش ماه به اتهام تبلیغات تروریستی محکوم شدند .رجب طیب
اردوغــان ،رییس جمهور ترکیه حزب دموکراتیک خلق را به همکاری با حزب
پ.ک.ک متهم میکند.

اخراج دیپلمات روسیه از اسلواکی

آسوپشــیتدپرس :نخســتوزیر اســلواکی دیروز (چهارشــنبه) تاکید
کرد ،براتیســاو یک دیپلمات روس را به دنبال دریافــت اطالعاتی از ارتش
دربــاره فعالیتهای جاسوســی این فرد در این کشــور عضو ناتــو و اتحادیه
اروپا اخراج کرد.

