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یادداشت

چین در دوراهی؛ کره شمالی یا واشنگتن
پس از ادعای کره شــمالی مبنی بر آزمایش موفق بمب هیدورژنی در روز یکشنبه هفته
گذشــته ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهور ایاالت متحده تهدید کرد که مراودات تجاری خود با هر
کشــوری که با کره شــمالی تجارت کند را متوقف خواهد کرد .نقطه تأکید و مخاطب اصلی
سخنان ترامپ ،کشور چین بود .چرا که چین  ۹۰درصد از حجم تجارت خارجی کره شمالی را
به خود اختصاص داده است .پیش از این نیز ترامپ بارها از مسئوالن چین خواسته بود که روابط
تجاری خود را برای اعمال فشار به کره شمالی در جهت متوقف کردن فعالیتهای جاهطلبانه
هستهای پیونگ یانگ ،کاهش دهد.
البته به گفته کارشناســان ،به نظر نمیرســد که تغییر بزرگی در سیاستهای چین در این
زمینه رخ دهد .زیرا چینیها بیش از هر کشور دیگری از تحریمهای بینالمللی کره شمالی سود
برده و بازار شــمالیها را به صورت انحصاری در دست دارد .همچنین چین از روابطش با کره
شــمالی به عنوان یک ابزار قدرت برای تحت فشار قرار دادن ایاالت متحده و امتیاز گرفتن در
دیگر موارد استفاده میکند .از سوی دیگر اما چین نمیخواهد که پای ایاالت متحده و نیروهای
نظامی این کشور بیش از پیش به جنوب شرق آسیا باز شود .همچنین چین بزرگترین شریک
تجاری ایاالت متحده است و واردات و صادارت بین دو کشور از مرز  ۶۵۰میلیارد دالر در سال
 ۲۰۱۶گذشت .هر گونه تحریمی از جانب ایاالت متحده منافع شرکتهای آمریکایی که با پکن
در مراوده هستند را به خطر خواهد انداخت .پکن باید تصمیم بگیرد که میخواهد میان پیونگ
یانگ و واشنگتن کدام را بیشتر راضی نگه دارد.
اما آیا کره شمالی بدون چین با مشکلی جدی مواجه خواهد شد؟ به غیر از چین ،کشورهای
معدود دیگری نیز با کره شمالی ارتباط تجاری دارند .پیونگ یانگ در سالهای گذشته با هند،
پاکســتان ،روسیه ،تایلند و فیلیپین ارتباط تجاری دائم داشــته است .در سال  ۲۰۱۵بیشترین
کاالهای کره شــمالی به کشــورهای چین ( ۲٫۳میلیارد دالر) ،هنــد ( ۹۷٫۸میلیون دالر)،
پاکستان ( ۴۳٫۱میلیون دالر) ،بورکینافاسو ( ۳۲٫۸میلیون دالر) و تعدادی دیگر از کشورهای
آسیایی (جمع ًا  ۲۶٫۷میلیون دالر) صادر شده است .واردات این کشور نیز بیشتر از چین (۲٫۹۵
میلیارد دالر) ،هند ( ۱۰۸میلیون دالر) ،روسیه ( ۷۸٫۲میلیون دالر) ،تایلند ( ۷۳٫۸میلیون دالر)
و فیلیپین ( ۵۳٫۲میلیون دالر) بود .البته این آمار مربوط به دو سال گذشته بوده و برای مثال
کشــور هند روابط تجاری خود را با این کشوردر ماه آوریل به دلیل شدت گرفتن تحریمهای
ســازمان ملل علیه کره شمالی قطع کرده اســت .این اعداد بدون در نظر گرفتن چین ،چندان
نمیتوانند ســران پیونگ یانگ را راضی نگه دارند ضمن اینکه کشورهایی مانند هند ،تایلند و
فیلیپین راحت تر از چین و روسیه در برابر فشارهای آمریکا تسلیم خواهند شد.
پاورقی

هنر دیپلماسی ایرانی در وقایع اخیر منطقه
طی چند دهه اخیر ایاالت متحده آمریکا در ســطح جهانی و عربستان سعودی
در ســطح منطقهای تالشهای زیادی برای شکســت ایران انجام دادند ،اما همه
تالشهای آنها به دلیل اشتباههای تاکتیکی و یا استراتژیکی آنها در نهایت با یک
حرکت استادانه در شطرنج سیاست به نفع ایران تمام شد.
به عنوان مثال میتوان به افغانســتان اشــاره کرد که ایاالت متحده و عربستان
سعودی در ظاهر برای خارج کردن شوروی سابق از آنجا سازمان تروریستی القاعده
را ایجاد کردند و از طالبان حمایت کردند تا قدرت را در این کشور در دست بگیرد ،اما
عم ً
ال یکی از اهداف مهم آنها محاصره ایران بود.
ایران ضربههای ســنگینی را از حضور عربســتان ســعودی و ایاالت متحده در
افغانســتان متحمل شــد اما در نهایت علیرغم اینکه ایاالت متحده مجبور شد به
افغانستان لشکرکشی کند یاران ایران در افغانستان دست برتر را در سیستم حکومتی
این کشور به دست آوردند و روزبهروز مردم این کشور از آمریکا و عربستان سعودی
نفرت بیشتری پیدا میکنند و اینک همین ماجرا در عراق تکرار شد.
زمانی عربستان سعودی بیش از یکصد ملیارد دالر برای پشتیبانی از صدام حسین
در جنگ بر علیه ایران هزینه کرد ،ایاالت متحده و غرب هر آنچه از سالحهای کشتار
جمعی در اختیار داشــتند به عراق تحویل دادند .رسانههای غربی چشمشان را روی
همه جرایم صدام حسین بستند و سازمانهای بینالمللی تمام توان خود را در اختیار
جبهــه مقابل ایران قرار دادند .در نهایت حتی ایاالت متحده برای محاصره ایران به
عراق نیز لشکرکشی کرد ،ولی چه شد؟
یاران ایران در عراق هم دست برتر را در سیستم حکومتی به دست آوردند.
در یمــن ایران رابطه خوبــی با مردم یمن مخصوص ًا حوثیها داشــت اما همه
کارشناسان تأیید میکنند که این رابطه درحد نفوذ ایران در دیگر کشورهای خاورمیانه
نبود .عربستان سعودی در یمن به چند اشتباه تاکتیکی مرتکب شد و با تصور اینکه
میتواند مردم یمن را مطیع خــود کند به یمن یورش برد و در نهایت یمن و مردم
یمن را به آغوش ایران ســوق داد .ارتش یمن و همان رئیسجمهوری که روزی یار
عربستان بود هم در صف یاران ایران بر علیه عربستان میجنگند .ایران با کمترین
هزینه امروزه بیشینه نفوذ را در یمن و دل مردم یمن دارد .اخیراً نیز عربستان سعودی
و ایاالت متحده با یک گاف بزرگ اســتراتژیک قطر را به سمت ایران سوق دادند.
سعودیها متصور بودند که با محاصره قطر میتوانند این امیرنشین را به عبرتی برای
دیگر کشورهای کوچک عرب خلیج فارس تبدیل کنند اما نتیجه کار بر عکس شد.
ایران با سیاستی بسیار ظریف توانست قطر را در آغوش خود جای دهد .شاید ایران
اگر چهارصد میلیارد دالر هزینه میکرد هم نمیتوانست چنین نتیجهای را به دست
آورد ،نتیجهای که از این اشتباه استراتژیک عربستان سعودی دریافت کرد .سعودیها
برای اینکه به خود و مردمانشــان روحیه بدهند همیشه تالش میکنند وانمود کنند
که رهبری جهان اسالم و جهان عرب را در دست دارند و در موارد بسیار دهها رهبر
کشــورهای اســامی و عربی را در ریاض جمع میکنند تا وانمود کنند همه اینان
حامیان عربستان سعودی هستند .مضاف بر اینکه عربستان سعودی بیش از چهارصد
میلیارد دالر به ترامپ باج داده است و برای حضور سران دیگر کشورها در ریاض هم
میلیاردها دالر هزینه کرد و جالب اینکه هیچکدام این کشورها به جز برخی از عربستان
سعودی حمایت نکردهاند .شاید برخی به یاد داشته باشند که عربستان سعودی زمان
حمله به یمن لیســتی از بیش از  60کشــور را اعالم کرد که به عنوان همپیمان با
عربستان در جنگ بر علیه یمن حضور دارند اما در نهایت دیدیم که هیچکدام از این
کشورها ،حتی بهصورت ظاهری ،حاضر به حضور در این جنگ نشدند و عربستان با
امــارات عربی متحده در میدان تنها ماندند ،که البته منافع این دو هم در یمن با هم
فعال در تضاد است.
در ماجرای محاصره قطر نیز همین ماجرا تکرار شد.
هیچ کدام از رهبرانی که هنوز شــام سنگین چند شب قبل تر در ریاض را هضم
نکرده بودند حاضر نشدند در محاصره قطر با عربستان سعودی همکاری کنند و حتی
در مواردی در مقابل عربستان ایســتادند .امتیازی که ایران از این گاف استراتژیک
عربستان دریافت کرد و شاید بیش از چهارصد میلیارد دالر ارزش دارد این است که
عربســتان چهارصد میلیارد دالر هزینه کرد تا همه اینان را در ریاض گرد هم آورد
اما ایران بدون هیچ هزینهای توانســت صف اینان را بشکند و ائتالف موهومی که
عربستان سعودی تالش داشت بر علیه ایران ایجاد کند از همان روز اول از هم پاشید.
اثر این گاف اســتراتژیک عربستان حتی اگر با میانجیگری نیز حل و فصل شود از
ذهن قطریها پاک نخواهد شــد و عم ً
ال عربستان سعودی با این کار حتی ائتالف
موســوم به مجلس همکاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را نیز از هم پاشید.
بماند که تعهدات مالی عربستان سعودی در مقابل ایاالت متحده هنوز سر جای خود
پابرجا است اما نتیجهای که سعودیها امیدوار بودند دریافت کنند ظاهراً بر باد رفته
است .شاید هم آمریکاییها میدانستند نتیجه چنین خواهد شد.

دستور موقت
دیوان عالی آمریکا
به نفع فرمان
ضدمهاجرتی ترامپ

به گزارش رویترز ،دیوان عالی آمریکا با صدور یک دستور موقت ،مانع اجرایی شدن رای دادگاه تجدید نظر در مورد صدور ویزا برای پناهجویان شش کشورعمدتا مسلمان شد.
وزارت دادگستری آمریکا از دیوان عالی این کشور خواست تا از اجرای بخشی از تصمیم دادگاه تجدید نظر سانفرانسیسکو مبنی بر رد فرجام خواهی دولت ترامپ در مورد صدور ویزا برای پناهجویان شش کشور مسلمان
جلوگیری کند .دادگاه تجدید نظر سانفرانسیسکو پنجشنبه گذشته تصمیم دادگاه فدرال هاوایی مبنی بر معافیت پناهجویان و نیز بستگان افراد مقیم آمریکا از دستور اجرایی دونالد ترامپ در مورد منع صدور ویزا برای اتباع شش
کشور مسلمان سوریه ،یمن ،سودان ،ایران ،لیبی و سومالی را تایید کرد .درخواست روز دوشنبه وزارت دادگستری آمریکا از دیوان عالی کشور درخواستی عاجل بود زیرا اگر دیوان عالی اقدامی در این زمینه انجام نمیداد ،تصمیم
دادگاه تجدید نظر سانفرانسیسکو از روز سهشنبه قابل اجرا بود .با این حال وزارت دادگستری خواستار توقف فوری بخشی از تصمیم دادگاه تجدید نظر سانفرانسیسکو که شامل صدور ویزا برای پدربزرگ ،مادربزرگ ،عمو ،دایی،
عمه ،خاله ،خواهرزاده و برادرزاده افرادی از شش کشور مسلمان که از اقامت قانونی در آمریکا برخوردارند ،نشده است.

بینالملل

حمله فرانسویها به ماکرون به عنوان سلطان از زیرکاردرروها
پس از آنکه امانوئــل ماکرون ،رئیسجمهور
فرانسه از مخالفانش به دلیل انتقاد از اصالحات او
در حوزه کار به عنوان تنبل یاد کرد ،منتقدان وی
نیز از جمله در شبکههای اجتماعی او را سلطان
از زیرکاردرروها یاد کردند.
به گزارش ایســنا ،به نقــل از آرتی ،بــا اینحال
رئیسجمهور فرانســه از کنار ایــن حمالت علیه خود
رد شــد و گفت که از بابت هیچ چیز پشیمان نیست و
هدفش پیشرفت کشورش است.
اظهارنظرهای جنجالی ماکرون ابتدا به هنگام سفر
روز جمعه او به یونان مطرح شد.
او در یک دانشــکده باستانشناســی فرانســه در
شــهر آتن گفت :فرانسه کشــوری نیست که به دنبال
اصالحــات برود و اصــاح نمیکند زیرا مــا به دنبال
شورش کردن ،مقاومت و دور زدن هستیم .این چیزی

است که ما فرانسویها شبیهاش هستیم.
ماکرون گفت :فرانسه نیاز به تغییر شکل عمیق از
جمله در حوزه کار دارد.
او خاطرنشان کرد :سیاستهای اصالحات او بدون
بیرحمی با آرامش و با عقل و منطق اجرا خواهد شد.
رییسجمهور فرانسه عنوان کرد :من شدیدا مصمم
خواهم بود و تسلیم هیچکس چه تنبلها ،چه بدبینها
و یا افراطیها نخواهم شــد .من از شما نیز میخواهم
که همین اراده را در هر روز داشته باشید.
اســتفاده از کلمه تنبل از ســوی ماکرون موجب
واکنــش منفــی سیاســتمداران فرانســوی و فعاالن
شبکههای اجتماعی علیه او شد.
ژانلوکمالنشون ،رقیب سابق ماکرون در انتخابات
ریاست جمهوری واکنش شدیدی به او نشان داده و در
توئیتر فراخوان اعتراضی را منتشر کرده و گفته است:

همه احمقها ،بدبینها و تنبلها  ۱۲و  ۲۳سپتامبر در
خیابانها باشید!
بنوآ آمون ،یک مقام حزب سوسیالیست فرانسوی
نیــز به ماکــرون حمله کرده و گفــت :از نظر من این
حرفها غیرقابل باور اســت .تنبلها پولدارهاییاند که
بــرای زندگی نیــاز به کار کردن ندارند و بســیاری از

همین پولدارها ماکرون را به عنوان قهرمانشان انتخاب
کردند.
پیــر لوران ،یک مقام حزب کمونیســت فرانســه
نیز گفــت :رییسجمهور دارد بــه مردمی که مخالف
سیاســتهایش هســتند توهیــن میکنــد .ماکرون
هیچ عالقــهای به فرانســویها نــدارد ،این مســلم
اســت .در همیــن حــال بســیاری از فرانســویها
در توئیتــر ماکــرون را ســلطان از زیرکاردرروهــا
خواندند.
با این حال رییسجمهور فرانسه بعد از این حمالت
علیه خود مدعی شد :عدهای میخواهند با اظهارنظرهای
مــن توجهات را منحــرف کنند تا مناقشــههای غلط
درست کنند .من از بابت اظهارنظرهایم متاسف نیستم
و کشــور تا زمانی که ما حقیقت را نگوییم پیشــرفت
نخواهد کرد.

رویترز :تغییر رویکرد ترامپ در قبال ایران برای افزایش فشار بر تهران
رویترز در مطلبی نوشت :به گفته  6مقام کنونی
و اســبق آمریکایــی ،دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور
آمریکا ،قصد دارد اســتراتژی جدیدی را در دستور
کار قرار دهد تا موضــع خصمانهتری در قبال ایران
و فعالیتهای این کشــور در منطقه اتخاذ کند .این
طرح به وسیله جیم متیس ،وزیر دفاع آمریکا ،رکس
تیلرســون ،وزیر امور خارجه آمریکا ،اچ آر مکمستر،
مشاور امنیت ملی و ســایر مقامات ارشد آمریکایی
تدوین شــده و در یک نشست شــورای امنیت ملی
در روز جمعه هفته گذشــته در اختیار ترامپ قرار
گرفته است.
بــه گفتــه دو منبــع ،ممکن اســت توافق در
خصوص این طرح تا پایان ماه ســپتامبر (اواســط
مهر) حاصــل و جزئیات آن نیز تــا آن زمان اعالم
شــود .هر  6منبع پیشنویس این طرح را مشاهده
کــرده و خواهان محفوظ ماندن نامشــان شــدهاند

چــرا که ترامپ هنــوز در این خصــوص تصمیمی
اتخاذ نکرده اســت .به گفته یک مقام ارشــد دولت
آمریکا ،در تضاد با باراک اوباما و برخی از رؤســای
جمهور پیشین آمریکا که دستورالعملهای مفصلی
را اعالم میکردنــد ،انتظار مــیرود ترامپ اهداف
اســتراتژیک کلی را دربــاره سیاســتهای آمریکا
تبیین کنــد؛ اما فرماندهان نظامــی ،دیپلماتها و
سایر مقامات آمریکایی را برای اجرای این طرح آزاد
بگذارد.
وی در ایــن خصــوص گفت :به هــر نتیجهای
برســیم ،میخواهیــم تا ســرحد امــکان آن را با
متحدانمان به اجرا بگذاریم .کاخ سفید از اظهارنظر
در ایــن خصوص خودداری کرد .بــه گفته چندین
منبع ،هــدف از این طرح افزایش فشــار بر تهران
برای توقف پیشبرد برنامههای موشــک بالستیک و
حمایت از برخی گروهها در منطقه اســت .به گفته

یک مقام ارشــد دولت آمریــکا ،این طرح همچنین
جاسوســی در فضای مجــازی ،ســایر فعالیتها و
احتماالً توســعه زیرساختهای هســتهای را هدف
خواهد گرفت .دولت آمریکا هنوز در حال بررســی
موضع خود در قبال توافق هســتهای ســال 2015
اســت .پیشنویس ایــن طرح ،اعمــال تحریمهای
اقتصادی ســختگیرانهتر را در صورت نقض برجام
از سوی ایران پیشنهاد میکند.
همچنین بــه گفتــه  2مقام کنونی و اســبق
آمریکایــی ،طــرح ترامپ تالشها بــرای رهگیری
محمولههــای اســلحه ایــران را کــه بــه مناطق
مختلف ارســال میشــود افزایش میدهد .ترامپ
همچنیــن میخواهــد آمریکا در منازعــه بحرین،
موضع ســختگیرانهتری در قبال ایران اتخاذ کند.
عالوهبــرآن و به گفتــه  3منبع ،نیروهــای دریایی
آمریکا میتوانند به قایقهای تندروی مســلح ایران

که سپاه پاسداران انقالب اسالمی آنها را در اختیار
دارد واکنش خصمانهتری نشــان دهند .به گفته 4
منبــع آگاه ،این طرح ،افزایــش فعالیتهای نظامی
آمریکا را در سوریه و عراق شامل نمیشود .مشاوران
امنیت ملی ترامپ استدالل کردهاند افزایش حضور
نظامی آمریکا در ســوریه و عــراق بر ضد گروههای
حامی ایــران میتواند تالشها برای مقابله با داعش
را با مشکل روبرو کند.
به گفته یک مقام اســبق آمریکایی ،حزباهلل و
گروههای شــیعه که ایران از آنها حمایت میکند
نقــش مهمی در بازپسگیــری بخشهای مهمی از
مناطق اشغالشده از سوی داعش در سوریه و عراق
ایفا کردهاند .بیشــتر مشــاوران امنیت ملی ترامپ
موافــق ادامه پایبنــدی آمریکا به برجام هســتند؛
موضوعی کــه رئیسجمهور آمریــکا با آن مخالفت
کرده است.

سفر محرمانه ولیعهد عربستان به تلآویو
زمان زیــادی از ادعاهای بنیامین نتانیاهو ،نخســت
وزیر رژیم صهیونیســتی مبنی بر اینکه روابط تل آویو با
کشورهای عربی به سطحی بیســابقه رسیده ،نمیگذرد
که اطالعات جدیدی از ســفر محرمانــه هیئت عالیرتبه
کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس به اراضی اشغالی به
تازگی منتشر شده است .به نقل از سایت اسرائیلی ،۳۶۰
به تازگی محمد بن ســلمان ،ولیعهد عربســتان در راس
این هیئت وارد اراضی اشــغالی شــده و به دور از چشم
دوربینها با نتانیاهو دیدار کرده است.
طبق گزارش این ســایت ،یک افسر اطالعاتی امارات
در کنار انور عشقی ،ژنرال سابق و چهره نزدیک به خاندان
حاکم در عربستان و دیگر مسؤوالن سیاسی و امنیتی ،بن
ســلمان را در این ســفر همراهی کرده اند .دفتر نتانیاهو
طبق معمول از هرگونه واکنش به این مســئله خودداری
کرده تا عربســتان بابت آن به دردســر نیفتد به ویژه که

عربســتان وانمود میکند که حامی مســئله فلســطین،
حقوق تصویب شده و عادالنه فلسطینیها است؛ درحالی
که اســرائیل هیچ یک از آنها را به رسمیت نمیشناسد.
صالح الشــویکی ،عضو ائتالف «بــرای قدس» تاکید
کرد که به شــدت با این ســفرها به هر دلیــل و عنوانی
که انجام میشــود و شرایط آن هر چه که هست ،مخالف

اســت .الشــویکی گفت :ما موضعگیــری قاطعی در این
زمینــه داریم و عادیســازی روابــط دیپلماتیک با رژیم
اشغالگر اسرائیل و نیز تالشهای مخفیانه برخی طرفها
در راستای نزدیک شدن به اسرائیل علیه مردم ،سرزمین
و مقدسات فلسطین را جرم میدانیم.
ایــن عضو ائتالف برای قــدس در ادامه اصرار برخی
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای حرکت به سمت
آشــتی با اسرائیل را بهشدت محکوم کردند ،این در حالی
اســت که این کشورها از مســئولیتهای خود در زمینه
کمک به مسئله فلسطین شانه خالی میکنند.
همچنین او رویکرد اســتعماری ایــن تیم در تبدیل
اراضی اشــغالی به بخشــی عادی در منطقه بدون توجه
بــه رنجها و مصیبتهایی که برای فلســطینیها و اعراب
ایجاد کرده را بهشــدت محکوم کرد و گفت :این هیئت به
جای اینکه به جنگ با یمن برود و در آن جا افراد بیگناه

را به قتل برســاند بهتر است به سمت مسجد االقصی که
از سوی شهرکنشینها مورد حمله قرار میگیرد ،برود و
امکانات و بودجه الزم برای کمک به جهاد در فلسطین و
آزادسازی قدس را فراهم کند.
الشویکی در ادامه به علمای جهان اسالم لزوم مقابله
با این اقدامات مشــکوک یادآور شد و بر لزوم تالش برای
ناکام گذاشــتن تالشهای کســانی که فریاد عادیسازی
روابط با اسرائیل را سر میدهند به ویژه برخی چهرههای
مذهبی تاکید کرد.
ســفر ولیعهد عربســتان به اراضی اشــغالی حرکتی
در مســیر عادیســازی روابــط میان عربســتان و رژیم
صهیونیســتی اســت و میتوانــد راه را در مقابــل دیگر
طرفها برای در پیش گرفتن چنین رویکردی بگشــاید و
عمال آنها را در مسیری غیر از حل مسئله فلسطین قرار
دهد.

کارشناس سعودی :حکام قطر به دنبال حل بحران با کشورهای عربی نیستند
به گزارش شــبکه تلویزیونی اسکای نیوزعربی،
احمد الفراج در گفتگو با این شــبکه از ریاض درباره
ادامــه بحــران در روابــط قطر و کشــورهای عرب
خلیج فارس و در پاســخ به این پرسش که ارزیابی
کشــورهای تحریمکننده قطر پــس از تماس تلفنی
اخیر امیر این کشــور با ولیعهد عربســتان سعودی
چیســت؟ گفت :من فکر نمیکنم پس از این تماس
تلفنی در رفتارهای رژیم قطر تغییری ایجاد شــده
باشد و تنها میتوان گفت سیاستهای این کشور از
پیش روشن شده است.
وی افزود  :رژیم قطر در گذشــته از معارضان و
گروههای تروریستی و اخوان المسلمین در کشورهای
عرب خلیج فارس به صورت پنهانی حمایت میکرد
ولی امروز به صورت آشــکار از گروههای تروریستی
حمایت میکند .رژیم قطر از گروههای تروریســتی
در کشورهای عرب خلیج فارس حمایت کرده است.
تماس تلفنی امیر قطر با ولیعهد عربســتان سعودی

بیانگر آشفتگی در سیاست خارجی قطر است.
الفراج خاطرنشــان کرد :امیــر کنونی قطر هیچ
نقشــی در سیاست خارجی این کشور ندارد و امیر و
نخســت وزیر سابق قطر این کشور را اداره میکنند.
برخیها میگویند در رژیم قطر دوگروه در تعامل با
این بحران وجود دارد ولی اینگونه نیست.
هیئت حاکمــه قطر با یکدیگــر اختالف نظر
ندارند .برای همه کشورهای جهان روشن شده است
که رژیم قطر به دنبال آشــتی نیســت و راهبردهای
مشخصی دارد .راهبردهای این کشور دخالت در امور
داخلی کشورهای منطقه و اقدامات تخریبی است و
نمیتواند از این سیاست عقبنشینی کند .رژیم قطر
بیش از بیستســال اســت که به این سیاست ادامه
میدهد.
وی افزود :پیام تماس تلفنی امیر قطر با ولیعهد
عربســتان ســعودی به این معنا است که این کشور
در باتــاق تحریم گیرافتاده و سیاســتهای دوحه

در جهان رسوا شده اســت .قطریها میخواهند به
صورت پنهانی به اشــتباه خود اعتراف کنند ولی ما
چنین خواستهای را نمیپذیریم .رژیم قطر میخواهد
به صورت پنهانی با کشــورهای تحریم کننده آشتی
کند ولی نمیخواهد به اشــتباه خــود اعتراف کند.
شــکی در این نیســت که رژیم قطر خواهان آشتی
نیســت و میخواهد این بحران بینالمللی شود و به
درازا بکشد.
وی گفــت :رژیم قطر میدانــد تنها در صورت
کنارهگیری امیر و نخســت وزیر سابق قطر از قدرت
امکان آشتی این کشــور با کشورهای تحریم کننده
وجود دارد .به نظر میرســد ایــن دو خواهان حل
این بحران نیســتند و نمیتوانند به خواســتههای
کشورهای تحریمکننده پاسخ مثبت بدهند.
امیر و نخســتوزیر ســابق قطــر از گروههای
تروریستی حمایت کرده و به دنبال سرنگونی برخی
از نظامهای سیاســی بــوده اند .صدها هــزار نفر از

شــهروندان عرب به دلیل سیاســتهای حکام قطر
در خالل انقالبهای عربی کشــته شــدهاند .شاید
مقامــات قطری فکــر میکنند حل ایــن بحران به
معنای محاکمه آنان در آینده اســت و به این دلیل
نمیخواهنــد این بحران پایان یابد .مقامات لیبیایی،
شــکایاتی را علیــه رژیــم قطــر در دادگاه کیفری
بینالمللی مطرح کردهاند.

سازمان ملل:

سرکوب مسلمانان میانماری ،پاکسازی قومی به نظر میرسد

زید رعد حســین ،کمیســر عالی حقوق بشــر
ســازمان ملل میگوید عملیــات امنیتی بیرحمانه

میانمــار علیه اقلیت مســلمان روهینگیــا نمونهای
کالسیک از پاکسازی قومی به نظر میرسد.
کمیســر عالی حقوق بشر ســازمان ملل ضمن
تأکید بر عدم توجه به اصول پایهای حقوق بینالملل
توســط میانمار ،خواســتار توقف عملیات ارتش این
کشورعلیه مسلمانان روهینگیا شد.
زید رعد حســین از دریافت گزارشها و تصاویر
ماهوارهای خبر داد که به گفته وی ســوزانده شدن
روســتاهای متعلق بــه اقلیت روهینگیا را توســط
نیروهای امنیتی میانمار نشان میدهد.

او همچنیــن تاکید کرد که براســاس اطالعات
دریافتــی مســلمانان اقلیــت روهینگیــا قربانــی
اعدامهایی خارج از روند قضایی شدهاند .به گفته وی
تیراندازی بهســوی افرادی که در حال فرار هستند
از جمله اشــکال این اعدامهای خارج از رویه قضایی
است.
کمیســر عالی حقوق بشر سازمان ملل عالوه بر
این از دریافت گزارشهایی سخن گفت که به گفته
وی از مینگــذاری مرز ایالت راخیــن با بنگالدش
توسط نیروهای امنیتی میانمار حکایت دارد.

به گفته زید رعد حســین مقامــات میانمار از
افــرادی که قصد بازگشــت به این کشــور را دارند
درخواســت ارائه مدرکی دال بــر تابعیت میانماری
آنها میکنند.
شــورای حقوق بشر ســازمان ملل پیش از این
در روز  ۲۴مــارس (چهارم فروردیــن) تحقیق بین
المللی و مســتقل در مورد سرکوب اقلیت روهینگیا
در میانمــار را تصویب کرده بــود .با این حال دولت
میانمار به کارشناســان ســازمان ملل اجازه ورود به
این کشور را نداد.

