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یادداشت

روسیهزدایی ترامپ
با تعطیلی کنسولگری روسیه

تبعیض نژادی
در الخلیل قانونی
شد!

به گزارش پایگاه خبری مرکز اطالعرسانی فلسطین ،ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیهای از امضای دستورالعملی مبنی بر افزایش اختیارات اداری شهرک نشینان خبر داد .آنها پیش از این امور روزانه خود را از طریق
یک شورای محلی اداره میکردند این شورا پیش از این وجهه قانونی نداشت.
در این بیانیه آمده است :بر اساس این دستور العمل ،شورای ویژه شهرک یهودی نشین در الخلیل تشکیل میشود و خدمات شهری در زمینه مختلف را برای شهرک نشینان فراهم میکند.
 200هزار نفر فلسطینی در شهر الخلیل زندگی میکنند که در میان آنها 800 ،شهرک نشین تحت حمایت نظامیان رژیم صهیونیستی در تعدادی مجتمع مسکونی حفاظت شده در مرکز شهر ،اسکان داده شدهاند.
جنبش ضد صهیونیستی صلح االن در این خصوص اعالم کرد که این دستور العمل یک اقدام صرفا اجرایی نیست بلکه رژیم اسرائیل با صدور چنین دستور العملی به نظام تبعیض نژادی در این شهر وجهه قانونی میدهد.

پسر ترامپ :هرکس دیگری جای پدرم بود ،خودش را میکشت!

نفیسه اله دادی  -تحلیل گر سیاسی

بهتر است نخست به برخی وظایف پست كنسولی اشاره گردد .طبق كنوانسیون وین
وظایف كنسولی عبارت است از:
حفظ منافع دولت فرســتنده و اتباع آن -اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در دولت
پذیرنده -تا حد مجاز در حقوق بینالملل.
كمك به توسعه مناسبات بازرگانی و اقتصادی و فرهنگی و علمی بین دولت فرستنده
و دولت پذیرنده و بسط روابط دوستانه بین دو دولت به هر طریق دیگر -در حدود مقررات
این كنوانسیون .استحضار از اوضاع و تحوالت بازرگانی و اقتصادی و فرهنگی و علمی
دولت پذیرنده با استفاده از كلیه وسایل مشروع و گزارش آن به حكومت دولت فرستنده و
همچنین دادن اطالعات به اشخاص ذینفع.
صدور گذرنامه و اســناد مسافرت جهت اتباع دولت فرستنده و صدور روادید یا اسناد
مربوطه برای اشخاصی كه میخواهند به قلمرو دولت فرستنده مسافرت كنند.
حفظ منافع اتباع دولت فرستنده -اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در مورد ارث در
سرزمین دولت پذیرنده طبق قوانین و مقررات دولت پذیرنده.
ارسال اســناد قضایی و غیر قضایی با اجرای نیابت قضایی بر طبق موافقتنامههای
بینالمللی معتبر یا در صورتی كه چنین موافقتنامههایی موجود نباشد بههر نحو دیگری
كه با قوانین و مقررات دولت پذیرنده منطبق باشد.
و درباره خاتمه مأموریت اعضای پست كنسولی ،طبق ماده  25كنوانسیون وین 1963
وظایف یك عضو پست كنسولی در موارد زیر خاتمه میپذیرد:
 با اعالم دولت فرستنده به دولت پذیرنده دایر بر اینكه مأموریت او پایان یافته است. با لغو روانامه مامور. با اعالم دولت پذیرنده به دولت فرستنده مبنی بر اینكه دولت پذیرنده دیگر عضومزبور را جزو كاركنان كنسولی محسوب نمیدارد.
اقدام ترامپ مبنی بر بستن کنسولگری روسیه در سانفرانسیسکو با مورد دوم خاتمه
مأموریت کنســولی همخوانی بیشــتری دارد .معنای این اقدام ترامپ برای روسیه آغاز
رسمی روابط غیردوستانه خواهد بود .همان گونه که به نقل از لئونید اسلوتسکی رئیس
کمیته امور بین المللی مجلس دومای روسیه ،آمریکا با بستن کنسولگری روسیه ،اعالم
جنگ دیپلماتیک نمود .لئونید اسلوتسکی رئیس کمیته امور بین المللی مجلس دومای
روسیه در واکنش به اقدام اخیر آمریکا گفت :درخواست برای بستن کنسولگری یک قدم
ناعادالنه است .این به این معنی است که ایاالت متحده آمریکا اعالم جنگ دیپلماتیک
کرده است .بستن یک کنسولگری خارجی بســیار جدیتر از اخراج دیپلماتها ،حتی
روند غیرقانونی دیپلماتیک است .ترامپ از زمان تبلیغات انتخاباتی ،به ارتباط با روسها
متهم بود .حتی پس از انتخاب وی به سمت ریاستجمهوری هم این اتهامزنی فروکش
نکرد و این روزها کمیتهای مســئول بررســی روابط اطرافیان ترامپ با روسیه شدهاند.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده اســت :با این اقدام ،هر دو کشــور سه کنسولگری
خواهند داشت .علیرغم عدم تساوی در شمار شعبات دیپلماتیک و کنسولگری ،تصمیم
گرفتهایم به دولت روســیه اجازه دهیم برخی از شعبات خود را حفظ کند تا جلوی روند
نزولی در روابط دوجانبه را بگیریم .ســرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه از اقدام وزارت
خارجه آمریکا ابراز تأسف کرد .شاید بتوان این اقدام ترامپ را اقدامی جهت کاهش سایه
روســیه و کم رنگ کردن تئوری ارتباط ترامپ با روسیه به خصوص در زمان انتخابات
دانســت .اما شاید این روسیهزدایی ترامپ مســبب رودررویی دیپلماتیک این دو کشور
گردد.
پاورقی

روزنامه الشرق قطر بررسی کرد؛

اتحادیه عرب؛  7دهه شکست در حل بحرانهای منطقهای
قسمت دوم
بحران شورای همکاری خلیج فارس
اتحادیه عرب و همزاد آن شــورای همــکاری خلیج فارس در بحران (قطر)
غائب بودند؛ آنها هیچ موضع آشــکار یا طرحی که به حل بحران منجر شود،
نداشــتند .با وجود اینکه سه ماه از محاصره ظالمانه علیه قطر میگذرد و همه
برای حل این بحران تالشــی نشــان دادند اتحادیه عــرب و دبیر کل آن هیچ
حرکتی نکردند تا همدســتی و طرفداری آنها با کشورهای تحریم کننده قطر
برمال شــود به گونهای که تســلیم خواسته کشــوری که مقر این اتحادیه در
آنجاست شدهاند همان گونه که شورای همکاری تسلیم بحرین است .در حالی
که انتظار میرفت احمد ابوالغیط در مقام دبیر کل اتحادیه عرب و عبداللطیف
الزیانــی ،دبیر کل شــورای همکاری امانتدار منصب خود باشــند و به وظایف
خود عمل کنند نه اینکه متعلق به کشــوری باشــند که خود بخشی از بحران
اســت .دبیر کل اتحادیه عرب حتی به خودش زحمت نمیدهد ابراز نگرانی از
ماجرایی کند یا طرفهای مختلف را برای برون رفت از بحران به خویشتنداری
و دوراندیشــی دعوت کند یا حتی ســفر دورهای بین کشورهای طرف بحران
کرده تا تالشــی برای حل و فصل آن داشته باشد  .اتحادیه عرب تاکنون هیچ
نقشــی در کمک به حل بحران قطر و شیخ نشینها نداشته است و حتی طرح
کویت هم ارتباطی با اتحادیه عرب یا شــورای همکاری نداشــت .جای تاسف
اســت که اتحادیه عرب هم در حمله به شــبکه الجزیره به کشورهای تحریم
کننده قطر پیوسته است تا صدای این شبکه را خاموش کند اما سیف بن مقدم
البوعینین ،ســفیر دائم قطر در اتحادیه عرب توانست جلوی افسار گسیختگی
وزیران اطالعرسانی کشورهای تحریم کننده را گرفته و عواد بن صالح العواد و
علی بن محمد الرمیحی ،وزیران اطالعرسانی عربستان و بحرین را ساکت کند
آن هم با این اظهارات خود که آنچه از طریق شبکه الجزیره به مخاطبان منتقل
میشود صرفا اخبار یا دیدگاههاست و واقعیت مثل خورشیدی است که در پس
ابر هم پوشیده نیست؛ مشکل جهان عرب این است که به دنبال واقعیت نیست.
ضعف کشورهای عربی
بهوضوح روشن است که اتحادیه عرب از زمان تأسیس آن بخشی از ابزارهای
سیاســت خارجی کشــور مقر آن بوده اســت ،بهگونهای که صرفا دفتر روابط
عمومی آن محسوب میشود و همین که دبیر کل اتحادیه عرب هم اهل کشور
مصر است بخشی از بحران شمرده میشود چون هیچ تالشی برای حل بحران
نمیکند آن هم در شــرایطی که جهان عرب با تحوالت بسیاری روبروست اما
اختالف بین اعضای اتحادیه عرب و اقدام آنها در ارجحیت دادن به منافع ملی
حتی به زیان ملت قومی موجب ضعف جهان عرب و از هم گسیختگی صفوف
آنها شــده است .شکست اتحادیه عرب در حل بحران شیخنشینها به کارنامه
شکستهای این نهاد از زمان تاســیس آن تاکنون افزوده میشود و در مقابل
تحرکات فشرده دیپلماتیک خارجی برای حل این بحران از سوی اتحادیه اروپا،
آمریکا ،روســیه و چین جریان دارد ،آن هم به لحــاظ اینکه تداوم این بحران
ثبــات منطقه خلیج فارس را تهدید میکنــد .منطقه خلیج فارس محور صلح
و امنیت بین المللی و منافع کشــورهای جهان محســوب میشود چیزی که
کشــورهای تحریم کننده قطر آن را درک نمیکنند در حالی که اتحادیه عرب
و شورای همکاری هم باید با همکاری یکدیگر برای حفظ استقالل کشورهای
عضو آنها برای تحقق امنیت جهان عرب اقدام کنند.

بینالملل

اریــک ترامــپ ســومین پســر دونالــد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا فاش کرد ،پدرش برای آنکه دچار

افسردگی و یا حتی خودکشی نشود گزارشهای منفی
و انتقادها علیه خود و دولتش را فیلتر میکند.
به گزارش ایسنا ،اریک ترامپ که در حال حاضر که
از مقامهای ارشــد سازمان تجاری پدرش نیز محسوب
میشــود در اظهاراتی از رفتار رسانهها با پدرش انتقاد
کرد.
اریک ترامپ  ۳۳ساله مدعی شد ،اگر کس دیگری
مثل ترامپ با این حجم باالی توجه منفی مطبوعات به
او مواجه میشد خودش را میکشت.
او در مصاحبــهای رادیویی اظهار کــرد :اگر آنها
اینگونه درباره تو صحبت نمیکردند باید میفهمیدی

کــه یکجای کارت غلط اســت و مهم اســت که این
پیشزمینه را مدنظر داشــته باشید در غیر این صورت
شــما در چنین وضعیتی از فرط افسردگی ممکن است
خودتان را بکشــید اما پدر مــن کارش را عالی انجام
میدهد.
وی خاطرنشــان کرد :این رســانهها جریان اصلی
هســتند که نمیخواهند ترامپ موفق شود .دولت نیز
نمیخواهد که او موفق شود .مهم نیست که ترامپ چه
کاری انجام میدهد چون در هر صورت مورد حمله قرار
خواهد گرفت و فکر میکنم که شما در چنین وضعیتی
باید این حجم از حمالت علیه خود را تنظیم کنید.

او گفــت که خود و خانوادهاش مجبور هســتند به
پوششهای رسانهای به دیده تردید نگاه کنند.
به گفته پســر ترامپ ،عرصه سیاســت کثیفترین
صنعتی اســت که تاکنون با آن برخورد کرده و دونالد
ترامپ به طــور بیوقفه در معرض انتقادها و تهاجمات
منفی رســانهها صرفنظر از کاری اســت کــه انجام
میدهد.
وی همچنین گفت که پدرش تنها از سوی رسانهها
مــورد حمله قــرار نمیگیرد بلکه از ســوی کل حوزه
سیاســت از جمله افرادی که در دفاتر گرانقیمتشان
نشستهاند ،مورد حمله قرار گرفته است.

در واکنش به دستگیری دو آلمانی در ترکیه؛

مرکل :اقدامات آنکارا باعث شده به فکر تجدیدنظر در روابط باشیم
صدراعظم آلمــان گفت :برلین بایــد قاطعانه
درباره بازداشــت دو شــهروند آلمانی توسط ترکیه
واکنش نشان دهد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز،
این واکنش از ســوی آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان
در بحبوحــه افزایش درخواســتها از برلین برای
صدور هشــدار ســفر شــهروندان آلمانی به ترکیه
صورت گرفته است.
 ۱۲شهروند آلمانی هم اکنون به اتهام سیاسی
در ترکیه بازداشــت هســتند که چهارتن از آنها
تابعیــت دوگانه دارند .در میــان آنها دنیز یوجل،
خبرنگار آلمانی -ترکیهای اســت که تا روز جمعه
 ۲۰۰روز از بازداشتش میگذرد.

مرکل با اشــاره بــه این موارد گفــت که فکر
میکند دیگــر نیازی به مذاکرات بعــدی با ترکیه
درباره حضورش در مناسبات گمرکی اتحادیه اروپا
وجود ندارد.
صدراعظم آلمان در یک نشست خبری در شهر
نورنبرگ واقع در جنوب این کشــور با اشاره به این
مســئله که برلین قبال روابطش بــا آنکارا را اصالح
کرده ،گفت :ما باید قاطعانه به این مســئله واکنش
نشــان دهیم .اوضاع و شــرایط اخیــر در ترکیه و
بازداشت این شهروندان آلمانی در ترکیه باعث شده
تا ما به فکر تجدیدنظر در روابط با آنکارا باشیم.
ماریا آدباهر ،سخنگوی وزارت خارجه آلمان در
یک نشســت خبری گفت :دولــت برلین به صورت

رسمی از مسئله بازداشــتهای جدید دو شهروند
آلمانی که روز پنجشــنبه در فرودگاه آنتالیا صورت
گرفت ،مطلع نشد بلکه کنسولگری آلمان در ازمیر
از منابع غیررسمی این موضوع را فهمید.
بسیاری از شــهروندان اروپایی در ترکیه و در

ســال گذشــته میالدی بازداشــت و به دخالت در
کودتای نافرجام  ۱۵ژوئیه ســال گذشــته میالدی
علیه دولت ترکیه متهم شدهاند.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان ادامه داد :ما در
تالشیم تا متوجه شویم این افراد بازداشت شده به
چه چیزی متهم شــدند .ما باید فرض کنیم که این
یک اتهام سیاسی است.
مارتین شــولتس ،رهبر سوسیال دموکراتها و
یکی از رقبای اصلی مرکل در انتخابات صدراعظمی
آلمــان در  ۲۴ســپتامبر  ۲۰۱۷بــه همراه ســایر
سیاســتمداران آلمانی بــه برلین تأکیــد دارند تا
هشدار رسمی سفر شــهروندان آلمانی به ترکیه را
صادر کند.

دیپلمات پیشین آمریکا:

سعد حریری:

اسد باید از قدرت برود

اعتبار واشنگتن در آژانس به خطر افتاده است

به گزارش ایســنا ،سعد حریری ،نخستوزیر لبنان در مصاحبه با روزنامه لوموند فرانسه
مدعی شــد :کامال واضح است که اســد باید برکنار شود .هیچ گزین ه دیگری وجود ندارد .اگر
جامعه جهانی دنبال راهکار طوالنی مدت در سوریه باشد این تنها گزینه است و اگر بشار اسد
بماند شاهد ثبات نخواهیم بود!
وی همچنین مدعی شد :دولت سوریه کنترل مناطق تحت سلطه خود را در دست ندارد
بلکه در حقیقت این روسیه و ایران هستند که کنترل این مناطق را در دست دارند .دمشق تنها
تظاهر میکند که کنترل این مناطق را در دست دارد!
حریری تأکید کرد :بدترین سناریو در سوریه شکست تالشها برای مبارزه با داعش نیست
بلکه نبود راهکار سیاسی برای بحران داخلی است .این اوضاع ممکن است در آینده بدتر شود.
وی گفت :آوارگان تا زمانی که دولت اســد روی کار باشد ،به سوریه بازنخواهند گشت.
من قبل از اینکه به چراغ سبز سازمان ملل برای بازگشت امن آوارگان دست نیابم هیچ کاری
نخواهم کرد .عراق ،اردن و مصر روابطشان را با دمشق حفظ میکنند اما آوارگان سوری در این
کشورها هنوز به سوریه بازنگشتهاند.
حریری درباره توافق اخیر با داعش در مرزهای سوریه و لبنان گفت :من و میشل عون،
رئیسجمهور لبنان به آنها اجازه دادیم تا از مرزها بیرون بروند .انتقال داعشیها با اتوبوسها
به شرق سوریه با تصمیم حزباهلل و سوریها بود.مهمترین مسئله برای دولت لبنان سالمتی
سربازانش است .ارتش داعش را محاصره کرد تا اینکه آنها پیشنهاد مذاکره دادند و مکانی را
که سربازان ربوده شده را در آنجا دفن کرده بودند ،نشان دادند.
حریری مدعی شد :این مسئله که حزباهلل نقش اصلی را در درگیریهای اطراف عرسال
داشته درست نیست .ارتش لبنان نقش بزرگتر را داشت و این عملیات را انجام داد .وی افزود:
میگویند حزباهلل بر لبنان ســلطه دارد و این درست نیست .حزباهلل یک حزب عضو دولت
اســت و از حمایت در کشور برخوردار اســت اما این به معنای این نیست که بر تمامی لبنان
سلطه دارد.

این دیپلمات پیشین آمریکایی در صفحه توییتر
خود به گــزارش اخیر آژانس درباره پایبندی ایران به
برجام واکنشنشان داده و نوشت :یکی از جنبههای
غم انگیز این وضعیت اینجا اســت که آمریکا در 15
سال گذشته تالش بســیاری برای ترمیماعتبار خود
در آژانس بینالمللی انــرژی اتمی و دیگر نهادها در
خصوص اطالعات هستهای کرده است.
نفیو با اشاره به نقش خود در فرایند اعتمادسازی
با آژانس بین المللی انرژی اتمی اضافه کرد :من یک
دهه در بخشــی از این تالشها مشــارکت داشتم
و باور کنید که بازیابی اعتبار در این مســائل بســیار
دشــوار و زمان بر بود .اینکه شــاهد این باشــیم که
همــه اینزحمات بدون هیچ دلیلی به باد فنا میرود،
ناراحتکننده است.
این دیپلمات پیشــین آمریکایی هشدار داد :این
روند برای آمریکا خطرناک نیز خواهد بود .ما در آینده
ایــن اعتبار را برای پیش بردناهدافمان در خصوص
تهدیدهای مختلف نیاز خواهیم داشت.
به نظر میرســد اشــاره ریچارد نفیو به رسوایی
دروغپردازی آمریکا در دوران بوش در خصوص جنگ
افزار کشــتار جمعیعراق و اشغال اینکشور در سال
 2003باشد.
 در سال  2003هانس بلیکس ریاست کمیسیون

سازمان ملل برای بازرسی از جنگافزار کشتار جمعی
عراق را بر عهده داشت.
با وجــود آنکه بلیکس اعالم کرده بود که عراق
جنگافزار کشــتار جمعی در اختیار ندارد و این نهاد
چیــزی در خاک عراق پیدانکرده اســت ،دولتهای
آمریکا و انگلیس مدعــی بودند که اطالعات دقیقی
دارند که عراق جنگ افزار کشــتارجمعی پنهان کرده
است .بســیاری از تحلیلگران میگویند اصرار دولت
ترامپ به نقض توافق هســتهای توسط ایران بدون
ارائه هر گونه مدرکی ،یادآور سیاســت دولت بوش در
عراق است.
با وجود ادعای مقامهای کاخ سفید درباره نقض
برجام از ســوی ایران ،آژانس بین المللی انرژی اتمی
روز پنجشنبه در هشتمینگزارش فصلی خود بار دیگر
تأییــد کرد که ایران به تمامی تعهدات خود در توافق
هستهای پایبند بوده است.
بر اســاس این گزارش ،ذخایر اورانیوم کمغنای
ن )(LEUتا تاریــخ  21اوت ( 30مرداد) 88.4
ایــرا 
کیلوگرم ،ســطح غنیســازی حداکثر 3.67درصد و
میزان ذخایر آب ســنگین  111تن بوده که هر ســه
پایینتر از حد مجاز تعیین شده در توافق است.
این ســومین گزارش آژانــس بینالمللی انرژی
اتمی پــس از روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا

اســت که پایبندی ایران به توافق رامورد تأیید قرار
میده د .این گزارش آژانس که ادعای دولت ترامپ را
درباره نقض برجام توسط ایران زیر سوال برده است،
به انزوای بیش از پیش کاخســفید در میان متحدان
اروپایی آمریکا انجامیده است.
از سوی دیگر یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه
فاش کرد که در جریان ســفر اخیــر نماینده آمریکا
در ســازمان ملل به وین ،نیکیهیلی هیچ مدرک و
اطالعات تازهای درباره نقض برجام از سوی ایران در
اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی نگذاشت.
به گزارش ایرنا این مقام آمریکایی به لورا روزن،
خبرنگار هافینگتون پســت در واشنگتن گفت :سفیر
هیلی نه از آژانسدرخواســت بررسی سایت خاصی
را کــرد و نه هیچ اطالعات تازهای در اختیار این نهاد
گذاشــت .وی از آژانس خواســت که با تمامتوان به
نظارت بر برنامه هســتهای ایران و چگونگی اجرای
برجام ادامه دهد.
توافق هســتهای موســوم به برنامه جامع اقدام
مشــترک (برجام) حاصل مذاکراتی دشوار و طوالنی
بود که بدون احتســاب ســوابقبحث با تروییکای
اروپایی ،دست کم از توافق نوامبر  2013ژنو ،به مدت
حدود  20ماه ادامه داشــت تا ســرانجام در  14ژوییه
 23( 2015تیر  )94در وین به سرانجام رسید.

توافقی بین واشنگتن و سئول که کرهشمالی را تهدید میکند
کاخ ســفید در بیانیهای اعالم کرد ،روسای جمهوری
آمریکا و کره جنوبی در تماســی تلفنی با یکدیگر گفتوگو
کرده و دو طرف بر تداوم فشــارهای شــدید دیپلماتیک و
اقتصادی بر کره شمالی متعهد شدند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،در بیانیه
کاخ ســفید که روز جمعه منتشــر شــد ،آمده است :دونالد
ترامــپ ،رئیس جمهــوری آمریکا بــا مونجائهاین ،رئیس
جمهوری کره جنوبــی گفتوگو کرده و ترامپ پیشــنهاد
خود را درباره خریدهای برنامهریزی شده تجهیزات نظامی
آمریکایی به ارزش میلیاردها دالر توسط کره جنوبی مطرح

کــرد .در ادامه این بیانیه از ســوی کاخ ســفید همچنین
آمده است :روســای جمهوری آمریکا و کره جنوبی درباره
تهدیدهای اتمی و موشــکی کره شمالی به بحث پرداختند
و بــار دیگر قول مســاعد بــرای همــکاری در اینباره را
دادند.
دفتر ریاســت جمهوری کره جنوبی نیز امروز (شــنبه)
اعالم کرد :دو طرف همچنین توافق کردند تا معاهده مربوط
به توسعه موشکهای بالستیک کره جنوبی را اصالح کرده
و گســترش دهند .این توافقنامه حد و مرز خاصی را برای
توســعه موشکهای بالســتیک کرهجنوبی قرار داده است.

سئول به دنبال تقویت دفاع موشکی خود در برابر تهدیدهای
موشکی کره شمالی است.
دفتر ریاســتجمهوری کره جنوبی در ادامه بیانیه خود
آورده اســت :دو رئیس جمهور همچنین بر اولویت اصالح
خطمشی موشکی در ســطحی که مورد تمایل کره جنوبی
اســت و همچنین تبادل دیدگاهها دربــاره ضرورت تقویت
ظرفیتهای موشــکی کره جنوبی برای مقابله با تهدیدها و
اقدامات تحریک آمیز کره شمالی توافق کردند.
ایــن دو رهبر همچنیــن توافق کردند با شــدیدترین
فشارها و تهدیدات پیونگ یانگ را پای میز مذاکره بیاورند.

هشدار مسکو به واشنگتن درباره تفتیش اماکن دیپلماتیک
وزارت خارجه روسیه درخواست دولت آمریکا برای تفتیش
کنســولگری و منازل مســکونی دیپلماتیکهای این کشور را
تهدید علیه امنیت شــهروندانش خواند .در بیانیه وزارت خارجه
آمده است که «ســرویسهای ویژه آمریکا قصد دارد روز دوم
ســپتامبر» این اماکن را بازرســی کنند و «ایــن اقدام تهدید
مستقیم علیه امنیت» اتباع روسیه است .در این بیانیه همچنین
تأکید شــده که «محل اقامت دیپلماتها مصونیت دارد» و بر

اساس حقوق بینالملل مقامات آمریکایی نمیتوانند آن را مورد
بازرسی قرار دهند.
ماریا زاخارووا ،ســخنگوی کاخ کرملین نیز گفت که پلیس
فدرال آمریکا به دیپلماتهای روس دســتور داده که ظرف ۱۰
تا  ۱۲ســاعت همراه با خانوادههایشان خاک این کشور را ترک
کنند .وی افزود« :ما به شــدت رفتار واشنگتن را که بر خالف
حقــوق بینالملل و عرف دیپلماتیک اســت محکوم میکنیم و

حــق اقدام متقابل را برای خودمــان محفوظ میدانیم ».یوری
اوچاکوف ،مشــاور امور خارجه کاخ کرملین نیز گفت که مسکو
«در حال بررسی پاسخ مناسب» به اقدامات آمریکاست .همزمان
خبرگزاری آسوشــیتدپرش گزارش داد که دود سیاه از دودکش
شومینه ســاختمان کنسولگری روسیه در سانفرانسیسکو خارج
میشــود .با توجــه به گرمای هوا در این فصل گفته میشــود
احتمــاال دیپلماتهــای روس در حال از بین بــردن مدارک و

اسناد کنسولگری باشــند .به گفته رسانههای محلی نیروهای
آتشنشانی به محل اعزام شدند اما کارکنان کنسولگری آنها
را بازگرداندنــد .به گفته دولت آمریکا اخراج دیپلماتهای روس
یک اقدام متقابل در پاســخ به دستور مسکو برای کاهش شمار
دیپلماتهای آمریکایی در روســیه بوده اســت .در پی تصویب
طرح تحریمها علیه روســیه در ســنای آمریکا کرملین دستور
کاهش تعداد کارکنان دیپلماتیک این کشور را صادر کرده بود.

 400مسلمان روهینگیا در یک هفته به قتل رسیدند
در یکی از خشــونتبارترین هفتهها در میانمار  ۴۰۰مســلمان
روهینگیا در حمله شبهنظامیان بودایی و نظامیان در طول یک هفته
جان باختند .این درگیریها در شمال غربی میانمار و در ایالت راخین
روی داد .حمله نظامیان واکنشی به اعتراضات مسلمانانی بود که نسبت
به سرکوبهای بیسابقه دست به شورش زدند .نزدیک به  ۳۸هزار تن
از مسلمانان میانمار که در اقلیت هستند تاکنون خانه و کاشانه خود را
ترک کرده و به کشورهای همسایه پناهنده شدهاند .همچنین گزارش
شده است بیش از  ۱۸هزار پناهجوی روهینگیا از جمعه گذشته برای
فرار از سرکوب نظامیان میانمار از مرزمشترک وارد بنگالدش شدهاند.

پنجشنبه مقامهای بنگالدش از کشف اجساد  ۲۰پناهجو از رودخانهای
در امتداد مرز میانمار خبر دادهاند .هزاران نفر هم درمنطقه مرزی بین دو
کشور گرفتار شدهاند .در این میان اغلب به هند و بنگالدش میروند اما
بهتازگی دولت ملی گرای هند هزاران نفر از این مسلمانان را به میانمار
بازگردانده اســت .امدادرســانان وضعیت پناهجویان در بنگالدش را
بسیار ناامید کننده توصیف کردهاند .بوداییهای میانمار اقلیت مسلمان
روهینگیا را شهروند این کشور به حساب نمیآورند.
آنتونیو گوترش ،دبیرکل ســازمان ملل روز جمعه با ابراز نگرانی
از خشونتهای جاری میانمار ،ضمن انتقاد از عملکرد نیروهای امنیتی

این کشــور خواســتار حفظ آرامش و جلوگیری از بهوجود آمدن یک
فاجعه انسانی شــد .در همین حال فعاالن حقوق بشر و سازمان ملل
انتقاد شــدیدی از آنگ سانگ سوچی رهبر و برنده جایزه صلح نوبل
میانمار کردهاند .سالها است که این مسلمانان در میانمار مورد آزار و
آذیت قراردارند اما در ماههای اخیر سرکوبها علیه آنها به شدیدترین
حد رسیده است .سازمان ملل روهینگیاهای میانمار را سرکوبشدهترین
اقلیت جهان میداند .موارد زیادی در میانمار گزارش شــده است که
بوداییهای افراطــی و نظامیان میانمار خانه مســلمانان را به آتش
میکشــند و با سالحهای گرم به این مســلمانان حمله میکنند .در

هفته گذشــته نظامیان میانمار به همراه شــبه نظامیان بودایى ١٣٠
مسلمان روهینگیا را تنها در روســتاى چوت پى ایبه قتل رساندهاند.
فعاالن حقوق بشر میگویند در میانمار شاهد یک نسلکشی هستیم.
فعاالن حقوق بشــر هــم چنان امیدوارند تا با مداخله کســانی چون
پاپ فرانچسکو رهبر کاتولیکهای جهان آنگ سانگ سوچی تحت
تاثیر قرار گیرد تا شاید ســرکوبها علیه اقلیتهای مسلمان میانمار
کاهش پیدا کند .راخین یکی از فقیرترین مناطق در میانمار بشــمار
میرود .این ایالت محل اســکان بیش از یک میلیون اقلیت روهینگیا
است.

