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ترکیه برای
آلمانیها امن نیست

یادداشت

در سال  ،1391رهبر جریان صدر ،ایران و عراق را دو روح در یک بدن دانست اما این به
معنای عدم استقالل در تصمیم گیری نیست چرا که عراق همیشه کشوری مستقل است.
مقتدری صدر در ســال  95خاطرنشان کرده بود« :رابطه من با ایران یک رابطه مشخص و
معین نیست و ایرانیها به موضع مشخصی از من درباره مسئله ای دست پیدا نخواهند کرد».
رهبر جریان صدر در ادامه مدعی شد« :ایران مثل ترکیه و عربستان یک کشور همسایه
است که همه این کشورها در اعزام انتحاریها یا گروههای مسلح دخالتهای منفی در عراق
دارند که این مسئله برای من قابل قبول نیست».
مالقات اخیر مقتدا صدر با ولیعهد محمد بن سلمان در جده به چندین گروه پیغام فرستاد.
یکــی از مقامات وزارت امور خارجه ایاالت متحده در اظهارنظری در خصوص ســفر اخیر
میگوید" :هم عربستان سعودی و هم عراق به طور منفرد متحد ایاالت متحده هستند و ما از
روابط قدرتمند میان این دو کشور و از این تالشها و تماسها استقبال میکنیم".
شاید بتوان گفت اولین پیام مقتدا صدر در دیدار با عربستان ،منحصر به ایران بود .صدر
با نزدیکی به عربســتانی که در سالهای اخیر نشــان داده که در سیاستورزیهایش جز
خصومت ،درباره ایران به چیز دیگری فکر نمیکند ،نشــان داد که تمایل چندانی به رابطه
نزدیک با ایران ندارد .سند این گفتار سخنان مقتدا صدر و محمدبن سلمان است؛ مقتدا صدر
و محمد بن سلمان در این دیدار اعتراف کردند که عراق و عربستان سعودی در زمینه روابط
بین دو کشــور مرتکب "خطا" شدهاند .مقتدا صدر در گفتگو با ولیعهد عربستان سعودی بر
ضرورت برداشــتن گامهای عملی برای غلبه بر اختالفات میان دو کشور ،ایجاد زمینههای
همکاری و دوری از گفتمانهای فرقهای تأکید کرد .عربستان پس از عدم همکاری قطر و
لطمهای که به ســیادتش وارد شد شاید به دنبال یافتن متحدی دیگر در میان اعراب است
تا بتواند ســروری خیالی خود را حفظ نماید .عربستان ،عراق پس از داعش را برای برقراری
روابط ترجیح داده است.
جریان صدر در داخل عراق جریانی مهم اســت و عالوه بر اینکه این جریان به رهبری
مقتدا صدر با ســپاه المهدی در برابر اشغالگران آمریکایی جنگیده است در جنگ با داعش
نیز در قالب گردانهای صلح به ویژه در سامرا و استان صالح الدین مشارکت کرده است.
مقتدا صدر به گونه ای کوشیده است که خود را متوازن و در عین حال فعال نشان دهد
هم در دولت حضور داشــته است و هم در جریان اعتراضات بغداد ،طرفداران وی مشارکت
داشتند .اما فعالیتهای کنونی جریان صدر را شاید به گونه ای بتوان در راستای جستجو برای
یافتن نقش پس از مرحله آزادسازی موصل دانست فعالیتهای کنونی جریان صدر را شاید به
گونه ای بتوان در راستای جستجو برای یافتن نقش پس از مرحله آزادسازی موصل دانست
که همه جریانها و گروههای عراقی و منطقه ای به آن توجه خاصی دارند .در فاصله مانده
تا انتخابات پارلمان عراق گروه های سیاسی تحرکات خود را شدت بخشیده اند .مقتدا صدر
در این میان کوشیده است که روابط متوازنی با کردها ،ائتالف عالوی و سیاستمداران سنی
عراق داشته باشد.
در حال احتمال دارد که عراق نیز در زیر لوای عربستان به اعمال سیاست بپردازد چرا که
عربستان هنوز برادر بزرگتر است و روح قبیلهگرایی و حرمت نهادن کورکورانه در میان اعراب
باقی خواهد ماند .بر اساس تقسیم دوست و دشمن برای اعراب ،ایران حتی اگر گوهر نایاب
امنیت را برایشان تأمین کند باز هم برای دولتمردان آنها ،تهدید خواهد بود.
پاورقی

ترامپ نباید توافق هستهای را پاره کند
توافق هســتهای ایران عمیقا ناقص اســت ،دوره آن بسیار کوتاه است و در ملزم
کردن ایران به حداقل بازرســیهای موثر ناکام مانده است ،بازرسیهایی که قرار بود
به طور کامل و صحیح تمام فعالیتهای مرتبط را شــامل شود .با این وجود ،لغو آن
در حال حاضر توسط پرزیدنت دونالد ترامپ اشتباه است.
اول ،دوره ی زمانی کوتاه توافق مســاله ساز است .پرزیدنت باراک اوباما خودش
هشــدار داده بود" :یک هراس مرتبط این اســت که ایران در عرض  14 ،13ســال
سانترفیوژهایی تولید کرده که با سرعت اورانیوم را غنی سازی میکنند ".پاره کردن
توافق صرفا این مشــکل را شــدیدتر میکند .ترامپ میباید در جســتجوی توافقی
طوالنی تر باشد ،نه کوتاه تر.
از آن بدتــر ،با آزاد شــدن صدها میلیارد دالر از داراییهــای ایران و اجازه برای
ســرمایه گذاری این پول و داد و ســتدهای تجاری ،ایران همین حاال منافع کالنی
از توافق به دســت آورده اســت ،حال آنکه دیگر طرفهای توافق همچین منافعی
کسب نکرده اند .اگر از منظر معامالت ملک و امالک به ماجرا نگاه کنیم ،رها کردن
توافق مثل این اســت که دو ماه رهن و شش ماه اجاره از قبل داده باشیم و بعد پس
از چند هفته آپارتمان اجاره شده را ترک کنیم .منافعی که ایران از توافق کسب کرده
فیالفور و همیشگی بوده ،حال آنکه منافع طرفهای دیگر موقتی و دیربازده هستند.
دوم اگــر ایاالت متحده توافــق را از بین ببرد ،غیر ممکن اســت بتواند ائتالف
بینالمللی الزم برای اعمال تحریمهای موثر را از نو بســازد .روســیه و چین به طور
قطع به قراردادهای تجاری که در حال امضای آن هستند پایبند میمانند .فقط اراده
آنها برای تجارت با ایران ،بدون اشاره به حق وتوی آنها در شورای امنیت سازمان
ملل ،برای اینکــه هرگونه اقدام برای اعمال دوباره تحریــم را تضعیف کند کفایت
میکنــد .بنابراین از بین بردن توافق بهترینها را در دنیا به ایران عرضه میکند :رها
شدن از تحریمها و غنی سازی نامحدود.
سوم اینکه بریتانیا ،فرانسه و آلمان به شدت با پایان دادن به توافقی که در مذاکرات
اش حضور داشــتند مخالف هســتند ،و بنابراین انجام چنین کاری شکافهایی که
همین حاال اتحاد آتالنتیک شمالی را تهدید میکند را عمیقتر میکند .هدفگذاری
اســتراتژیک والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روســیه ،این اســت کــه ناتو تضعیف
شــود و از این منظر پاره کردن توافق ایران پیروزی مهمی به مســکو اعطا خواهد
کرد.
دلســردی ادامه دار بر ســر توافق ایران قابل فهم است .به ایران امتیازات زیادی
داده شد .در حالی که اوباما گفته بود" :تمام راهها برای تولید سالح هستهای مسدود
شــده است ".در حالیکه میدانست که محدودیتها بر سر توانایی غنی سازی 8 ،تا
 13ســال دیگر محو خواهند شد .دولت وعده بازرسی "در هر زمان و در هر مکان"
داده بود اما این مطالبه برآورده نشــد .توافق علیرغم مخالفتها از طرف اکثریت هر
دو حزب در خانه نمایندگان و ســنا از طریق شــیوههای مکارانه تصویب شد .از این
گذشته ایران هر روز با آزمایشهای موشکیاش ،سیاستهای خصمانه منطقه ای و
ادامه حمایت از تروریسم ،بر این زخم ها نمک میپاشد.
هرچند بهترین کار این است که دلسردیها در خصوص توافق از طریق سه اقدام
مثبت هدایت شود.
اول ،توافق تاکنون سختگیرانه اجرا نشده و باید بشود.
دوم ،ایاالت متحده احتیاج دارد نقشــه ای برای ایجاد اجماع برای انجام اقداماتی
تدوین کند که برای بازداشــتن ایران از انجام نقشههای خود برای باالبردن ظرفیت
غنی سازی آن چنان که در زمان نهایی شدن توافق انجام میداد ضروری است .این
امر نیاز به کارزار دیپلماتیک پیچیده و چند ساله دارد.
سوم ،برنامه موشکهای بلند برد ایران تنها زمانی معنا دارد که با سالح هستهای
همراه میشود و باید متوقف شود .اینها اهدافی است که متحدان ما میتوانند بر آن
صحه بگذارند و اهدافی هستند که برای دستیابی به کمک آنها نیاز داریم.
در غیاب این اقدامات ،جانشــین ترامپ با ایرانی روبه رو خواهد شد که تنها چند
روز با ســوخت الزم برای تولید یک بمب فاصله دارد ،از شر تحریمهای بین المللی
خالص شــده و با درآمدهای نفتی تقویت شــده اســت .پاره کردن توافق این روز
خطرناک را جلو میاندازد.
(ویلیام توبی  -فارین پالیسی)

بینالملل

رکس تیلرسون:

پیامهای مقتدا صدر دریافت شد
نفیسه اله دادی  -تحلیل گر سیاسی

رهبر حزب اپوزیسیون ترکیه با اشاره اوضاع داخلی ترکیه اعالم کرد که کشورش برای آلمانیها امن نیست.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،کمال قلیچدار اوغلو ،رهبر حزب مردم جمهوری خواه ترکیه اعالم کرد :در ترکیه برای هیچکس هیچ تضمین امنیتی وجود ندارد .خارجیها زمانی به کشوری میروند که
در آن کشور قانونمداری ،عدالت و امنیت وجود داشته باشد .وی در ادامه از بازداشت خبرنگاران در ترکیه انتقاد کرد .این رهبر اپوزیسیون ترکیه در گفت وگو با نشریه آلمانی "فوکوس" ادامه داد :من متوجه هستم که به
برخی از خبرنگاران آلمانی و شهروندان دیگر که برای انجام حرفه خود به ترکیه آمده اند ،به شکل نامناسبی لقب جاسوس داده میشود .در طول چند ماه اخیر روابط ترکیه و آلمان دچار تنش شده است .در همین راستا
چندی پیش ،بعد از بازداشت شش فعال حقوق بشر از جمله یک تبعه آلمانی توسط پلیس ترکیه ،برلین به شهروندان خود برای سفر به این کشور هشدار داده است.

ترجمه :زهرا شریعتیفر

افزایش خطر مناقشه مستقیم میان ایاالت متحده و چین

وزیر خارجه ایاالت متحده همکاری و توافق بر سر
موضوعاتی چون کره شــمالی ،موضوع دریای جنوبی
چین و تجارت میان این دو کشور را قابل توجه میداند
و عنوان میکند که دشواریهایی نیز برای دستیابی به
توافق بر سر مسائل اساسی میان آنها موجود است.
"روابط میــان ایــاالت متحده و چیــن به نقطه
حســاس خود نزدیــک میشــود" ؛ ایــن موضوعی
اســت که تیلرســون در خصوص آن هشــدار داده و
خواســتار تالش در راســتای اجتناب از درگیریهای
مســتقیم میان دو قــدرت برتر اقتصادی دنیا شــده
است.
از جلســات هیئــت دولت خبرهایی میرســد و
آن اینکه ترامپ دســتور تحقیــق و تفحص در روابط
وســیع تجاری با چین را صادر نموده است .همچنین
وزیــر خارجه وی به خبرنگاران اعالم داشــت که عمر
پیوندهای ِبدون مناقشه میان این دو کشور به بیش از
چهار دهه میرسد .کارشناسان اعتقاد دارند که ترامپ
امیدوار است تا به " معامله بزرگ" با جینپینگ از این
طریق ضربه وارد آورد به این مفهوم که مجوز چشــم
پوشــی از موضوعاتی چون تجارت و یا کمپین مناقشه
برانگیز ساخت جزایر در دریای جنوبی چین را در قبال
همکاری رئیس جمهور چین بر سر موضوع کره شمالی
صادر خواهد کرد.
امــا نشــانههایی کــه از اجالس دو روزه ســران
در  Mar-a-Lagoدریافــت شــد نشــان میدهد
کــه روابط میان این دو کشــور در حال بدتر شــدن
است.
تیلرســون اظهار داشت مسئله اکنون اینست که:

ما چگونه باید روابط خــود را با چین تعریف نماییم و
چگونه مطمئن شویم که شکوفایی اقتصادی به هر دو
کشور نفع میرســاند و اینجا جایی است که ما با هم
اختالف داریم و باید به گونــهای با این تفاوتها کنار
بیاییم که به مناقشه مستقیم منجر نشود.
وی ادامــه داد" :مــا ایــن کیفیت ایــن رابطه را
بــا موضوعاتی چــون کره شــمالی میســنجیم" و
به تالشهــای بینتیجــه ترامــپ در متقاعد نمودن
پکــن در کمــک بــه مهار کیــم جونگ یون اشــاره
کرد.
" آیا ما میتوانیم در راســتای شناسایی تهدیدات
جهانی در نقاط مشترکمان با یکدیگر همکاری داشته
باشیم؟ آیا بر سر موضوعات مورد اختالف مانند دریای
جنوبی چین این امکان فراهم اســت؟ همچنین ما بر
ســر موضوعات بازرگانی و تجــاری با یکدیگر اختالف
داریم که این تفاوتها نیز نیازمند شناسایی و بررسی
اســت .آیا میتوانیم با این تفاوتهــا به طریقی که به
مناقشه مستقیم منجر نشود کنار آمده و راه حلهایی
را بیابیم که برای هر دو طرف مفید باشد؟
اورویل شــل  ،رئیس مرکز روابط ایاالت متحده و
چین در جامعه آسیاییهای نیویورک ،اظهار داشت" :

وزارتخانه عادل جبیر:
تکذیب میکنیم بشار اسد نمیماند
وزارت امور خارجه عربستان گزارشهای منتسب به
عادل جبیر ،سکاندار سیاست خارجی این کشور را مبنی
بر این که ریاض در مرحله نخســت تشــکیل یک دولت
انتقالی در ســوریه به باقی ماندن بشــار اسد در قدرت
میاندیشد ،رد کرد.
اما مشروح خبری که پیشتر در برخی از رسانهها از
جمله در وبســایت الجسر و به نقل از عادل جبیر منتشر
شده بود
به گزارش وبسایت شبکه ماهوارهای الجسر (وابسته
به مخالفان دولت ســوریه) آقای جبیر به ریاض حجاب،
رئیــس این هیئت گفته اســت کــه باید بــا توجه به
رخدادهای میدانی و بینالمللی اخیر ،با رویکردی جدید
وارد دور بعدی مذاکرات شوند؛ رویکردی که با واقعیات
منطبق باشد.
بنا بر این گزارش ،آقای جبیر روز ســوم اوت در این
دیدار تاکید کرده اســت که با توجه به وضعیت کنونی،
امکان کنار زدن بشار اسد از قدرت وجود ندارد .وزیر امور
خارجه عربســتان همچنین به این گروه از اپوزیســیون
سوریه هشدار داده است که شاید «قدرتهای بزرگ به
دنبال راهکارهای خارج از معارضــه (مخالفان) بگردند.
شبکه الجسر میگوید به نســخهای از نامه هیئت عالی
مذاکرات مخالفان دســت یافته که براســاس آن ،عادل
جبیر اعالم کرده برکناری بشــار اسد از قدرت در مرحله
نخست «تشکیل یک دولت انتقالی» ممکن نیست و باید
مدت حضور وی در قدرت و میزان اختیارات وی در دوره
انتقالی را بررسی کرد».
شــورای عالی مخالفان دولت ســوریه ،مقیم ریاض
پایتخت سعودی است .در ســالهای گذشته و با وجود
برگــزاری چند دوره مذاکــره در ژنو و ویــن با حضور
نمایندگان اپوزیســیون و دولت بشار اسد ،بحران سوریه
کمــاکان الینحل باقی مانده اســت .برخی تحلیلگران

معتقدند گروههای سیاســی مخالف ،کنترل چندانی بر
نیروهای درگیر در میدان جنگ داخلی ندارند.
آقای جبیر همچنین خواســتار گســتردهتر شدن
دایره مخالفان و تشــکیل یک هیئت فراگیرتر با حضور
نمایندگان اپوزیســون هیئتهای حاضــر در مذاکرات
مســکو و قاهره تــا پایان ماه دهم (اکتبر) ســال جاری
میالدی شده است.
در ماههــای گذشــته و بــا افزایــش فعالیتهای
دیپلماتیک روسیه در بحران سوریه ،گروههایی از مخالفان
دولت بشــار اسد در مسکو و قاهره با مقامهای عالیرتبه
دستگاه دیپلماسی روســیه دیدار کردند .دو هفته پیش
و پس از مذاکرات میان چند گروه شــبه نظامی فعال در
حومه دمشق با سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه
در قاهره ،ارتش ســوریه در منطقه غوطه شرقی دمشق
اعالم آتشبس کرد .با وجود پایبندی گروه اســامگرای
جیشاالســام به این توافق ،شــماری از گروههای شبه
نظامــی میانهروتر با ادعای بی اطالعی از مفاد آتشبس،
به درگیریهــای خود با نیروهای دولتی ادامه میدهند.
مشابه چنین توافقی هفته گذشته در استان حمص هم
به اجرا درآمد.
وبسایت شــبکه الجســر همچنین در گزارش خود
نوشــته اســت که ریاض حجاب ،رئیــس هیئت عالی
مذاکرهکننــده به عادل الجبیــر گفته که «به دلیل علل
داخلی ،مخالفان دچار ســرخوردگی شده اند» و احتمال
کناره گیری آقای حجاب به دلیل مشــکالت جسمی از
سمت ریاست هیئت عالی مذاکرات وجود دارد.
ریاض حجاب پس از آغاز بحران ســوریه در ســال
 ،۲۰۱۱در ســمت وزیر کشاورزی و نخست وزیر سوریه
تا ســال  ۲۰۱۲به حضور خود در دولت ادامه داد و پس
از آن با اعالم مخالفت با سیاستهای بشار اسد ،با ترک
سوریه به مخالفان پیوست.

و یا مجوزهــای فعالیت شــرکتهای چینی در ایالت
متحده را لغو کند.
وزیر بازرگانی ترامپ  ،ویلبور رز  ،در وال اســتریت
ژورنــال ســوگند یاد کرد کــه " از هر گونــه ابزار در
دسترس برای حفاظت در مقابل آنهایی که به تجارت
آزاد متعهدند اما اصول اساســی آن را نقض میکنند ،
استفاده خواهد نمود".
از زمان به قدرت رسیدن ترامپ تا به اکنون ،اولین
گفتگوهــای اقتصادی در ســطوح عالــی میان ایاالت
متحده و چین برگزار شد که به بن بست انجامید.
شل اظهار داشــت که موضوعات بیشماری وجود
داشت که ترامپ امیدوار بود با "رویکردهای دوستانه"
به آنها نگریسته شود اما مسائلی چون کره شمالی به
موضــع اختالف و خصومت میــان آمریکا و چین بدل
شده اند،
اگر آنهــا بتواننــد بــه برخــی همگراییها در
روابطشــان دســت یابند ،فکر میکنم که جینپینگ
میتواند موضــوع دریای جنوبی چین کــه در آن نه
جنگ تجــاری رخ میدهد و نه نظــری بحث برانگیز
در خصــوص هنگ کنــگ و تایوان مطرح میشــود
را نادیــده بگیــرد  .امــا اکنون این فرصت از دســت
رفتــه و گویا ترامــپ گزینههای دیگری را جســتجو
میکند.
" من فکر میکنم ما حتی در موقعیتی حساستر
از "نقطه سرگردانی" و شاید در نقطه عطف قرار داریم.
اگر نگرش شما به رویدادها "،تعامالت کارآمد" نباشد
بنابراین مجبور خواهید بود که به "گزینه بعدی" توجه
کنید و در اینجا سوال اینست که آیا ما به زمان جنگ
ســرد باز میگردیم؟ و آیا اساسا اکنون در این فضا به
سر میبریم؟

نظرات تیلرسون به طریقی مودبانه بیان میکند که ما
با شتاب در حال دور شدن از یکدیگر هستیم".
ایــاالت متحــده بــه واســطه توافقی کــه میان
ریچــارد نیکســون و مائو زدونــگ در  1972صورت
گرفــت ،روابط خــود را بــا پرجمعیت ترین کشــور
جهــان بــاز تعریف نمــود امــا " اکنــون عالئمی را
دریافــت میکنیم حاکی از اینکه شــاید ما به طرزی
اجتناب ناپذیر در مســیرهای دورشــونده از هم قرار
داریم".
ترامپ با توئیتی تهاجمی چین را مخاطب قرار داد
و اظهار داشت که رهبران احمق قبل از وی به چینیها
اجازه کســب درآمدهای چند صــد میلیارد دالری در
سال را داده اند در حالیکه چینیها در مخالفت با جاه
طلبیهای هستهای کره شمالی هیچ واکنش مثبتی از
خود بروز نداده و نمیدهند.
رســانه دولتی چین به زبانی غیر معمول به توئیت
ترامــپ واکنش نشــان داد و اظهــارات وی را "برون
ریزیهای هیجانی و التهابی " نامید.
بــه نظر میآید که تنشهــا در هفته جاری میان
دو کشــور تشــدید شــده و گزارشها حاکی از آناند
کــه ترامپ آماده میشــود تــا دیدگاههــای خود را
در پاســخ بــه واکنش چیــن و نیز تجــارب تجاری
ناعادالنــه بــا پکن و شکســت بر ســر موضــوع کره
شــمالی مطرح نموده و کمیتهای را مختص بررســی
ایــن موضوع بــا نــام " کارگــروه  "301راه اندازی
نماید.
نیویورک تایمز عنوان میکند که تحقیق و تفحص
بر "موضــوع نقض حق مالکیت معنــوی آمریکاییها
توســط چین" تمرکز داشــته و نتیجــه آن میتواند
تعرفههــای گزافی را به واردات چینیها تحمیل نموده

الجزیره تصمیم اسرائیل به تعطیلی دفاترش را محکوم کرد

ایــوب قــرا (کارا) وزیر ارتباطات اســرائیل از
تصمیم دولت این کشور برای تعطیلی دفتر شبکه
الجزیره قطر در بیت المقدس خبر داد.
آقای قرا ،همچنین گفته اســت که با تصمیم
دولت ،کارت خبرنگاری کارکنان تلویزیون الجزیره
باطل و پخش کابلی و ماهــوارهای برنامههای این
شبکه قطع خواهد شد.
وزیر ارتباطات اســرائیل ،الجزیره را به حمایت
از تروریســم متهم کرد و از آمادگــی اپراتورهای
تلویزیونی برای قطع پخش برنامههای انگلیســی و
عربی این شــبکه خبر داد .با ایــن حال و به گفته
این مقام عالیرتبه ،تعطیلــی دفتر الجزیره نیاز به
قانونگذاری جداگانه دارد.
وزیر ارتباطات اســرائیل با اشــاره به عملکرد
عربستان و متحدانش برای قطع پخش برنامههای
الجزیــره گفت« :ما در این تصمیــم خود به اقدام
برخی از کشــورهای ســنی عربی میانهرو استناد
کردیم که دفاتر الجزیره را بســته اند و فعالیتش را
ممنوع کرده اند».
حدود یــک ماه پیش نیز اخبــاری از تصمیم
دولت راســت میانه بنیامین نتانیاهو برای تعطیلی
دفتر این شــبکه در اســرائیل منتشــر شده بود.
آویگدور لیبرمن ،وزیر دفاع از حزب راســتگرای
افراطی اسرائیل بیتنو ،الجزیره را«ابزار پروپاگاندای
نازیها و حمایت از ایران» توصیف کرده بود.
تعطیلــی کامــل شــبکه الجزیــره ،از جمله

درخواستهای عربستان ســعودی و متحدانش از
دوحه برای آغاز گفتگوها به منظور حل مســالمت
آمیز بحران قطر بود .زید رعد حسین ،کمیسر عالی
حقوق بشر ســازمان ملل متحد ،این درخواست را
«حمله ای غیر قابــل قبول» به حق آزادی بیان و
عقیده توصیف کرده بود.
زید رعد حســین ،کمیســر عالی حقوق بشر
ســازمان ملل متحد ،درخواست عربستان سعودی
و سه کشــور عرب دیگر از قطر برای بستن شبکه
تلویزیونی الجزیــره «حمله ای غیر قابل قبول» به
حق آزادی بیان و عقیده است.
الجزیره در واکنش به تصمیم اسرائیل ،تعطیلی
دفاتــرش را محکوم کرد و ادعای اســرائیل را که
میگوید «تنها دموکراسی خاورمیانه» است ادعایی
بیش نخواند.
این شبکه خبری همچنین با رد اتهام پوشش
غیرحرفه ای مربوط به ناآرامیهای مسجداالقصی،
اعالم کرد کــه تمهیدات و اقدامات «قضایی الزم»
را در خصوص بسته شــدن دفترش اتخاذ و انجام
خواهد کرد.
الجزیــره همچنیــن تاکیــد میکنــد که به
«پوشش حرفهای خبرهای مرتبط با اراضی اشغالی
فلســطینیان ،مطابق با اســتانداردها سازمانهای
بین المللی همچمون اســتانداردهای افکام (اداره
ارتباطات بریتانیا) ادامه خواهد داد».
شبکه الجزیره در ســال  ۱۹۹۶و در قطر آغاز
به کار کرد و به ســرعت مخاطبان گســتردهای در
کشورهای عربی به دســت آورد .مصاحبههای این
شبکه با شخصیتهای ســازمانهای اسالمگرا ،از
جمله القاعده و انتشــار اطالعات دست اول درباره
چنین گروههایی به شــهرت و اعتبار این شــبکه
افزود .الجزیره از سال  ۲۰۰۶پخش برنامههای خود
به زبان انگلیسی را آغاز کرد .این شبکه به سیانان
جهان عرب مشهور شده است.

نشانههای رویگردانی جمهوریخواهان از ترامپ در انتخابات آینده آمریکا
بسیاری از نمایندگان حزب جمهوریخواه آمریکا
از سیاســت دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری این کشور
ناراضی هســتند .نخستین نامزدهای "ضدترامپ" این
حزب در انتخابات آینده آمریکا اعالم کردهاند که از او
حمایت نخواهند کرد.
به گزارش ایســنا ،به نقــل از دویچه وله ،دونالد
ترامپ مدتی طوالنی بــا انتقادهای اعضا و طرفداران
حــزب جمهوریخواه آمریــکا روبرو بــوده و اکنون
بســیارند کســانی که در این حزب با سیاســتهای
او مخالفنــد .بــرای ایــن افــراد ترامپ شــخصیتی
اســت کــه رفتــارش را نمیتــوان از پیــش حدس
زد.
رســانههای آمریکا گزارش دادهانــد که بعضی از
اعضای رهبری این حزب خود را برای انتخابات ســال
 ۲۰۲۰میالدی بدون حضور ترامپ آماده میکنند .به
گزارش روزنامه آمریکایــی "نیویورک تایمز" چندین

نماینده آمادگی خود را برای شــرکت در رقابتهای
انتخابات ریاست جمهوری به حامیان مالی حزبشان
نیز اعالم کردهاند.
این اقدام کادر رهبری حزب جمهوریخواه آمریکا
به نظر غیرمعمول میآید .برای بسیاری از شهروندان
آمریکا عجیب اســت که حزب رئیسجمهور او را در
دور بعــدی انتخابات ریاســت جمهوری پشــتیبانی
نکند .به طــور معمول اگر رئیس جمهــوری در دور
بعــدی انتخابات پیروز شــود ،پس از دور دوم اســت
که افــراد دیگری در حزب او بــرای انتخابات کاندید
میشوند.
بعضــی رقبای آینــده ترامــپ در حزب
جمهوریخواه
ترامپ تاکنون هیچگاه نگفتــه که در دور بعدی
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا شرکت نمیکند.
او همواره بر ادامه ریاســت جمهوری خود تاکید دارد

اما به گــزارش "نیویورک تایمز" بســیاری از اعضای
رهبری حزبش اعالم کردهاند که نامزدی ترامپ برای
شــرکت در دور بعدی انتخابات هنوز مشخص نیست
و نامزدهای دیگری نیز هستند که عالقه به احراز این
پست دارند.
سناتور جمهوریخواه جان مک کین ،که یکی از
سرســختترین مخالفان ترامپ است دلیل این اقدام
اعضای رهبری حزب جمهوریخواه آمریکا را توضیح
میدهد و میگوید آنهــا "ضعفهایی در این رئیس
جمهوری میبینند ".یکــی از رقبای آینده ترامپ را
بایــد مایک پنس ،معاون اول او دانســت گرچه گفته
است که قصد ندارد در دور آتی نامزد شود.
بعضــی از جمهوریخواهان آمریــکا میگویند:
رفتار پنس چنان اســت که انگار او شــش ماه پیش
به عنوان معاون رئیس جمهوری انتخاب نشــده ،بلکه
فردی اســت که خود را بــرای انتخابات آینده آمریکا

آماده میکند .چارلی دنت ،نماینده ایالت پنســیلوانیا
میگوید کــه چندین نماینده حــزب جمهوریخواه
آمریــکا در مقابل پنس به راحتی در ارتباط با نامزدی
او در انتخابــات بعدی ســخن میگویند .چارلی دنت
دالیــل ایــن نماینــدگان را در پشــتیبانی از پنس
در انتخابــات آینده آمریکا بســیار متنــوع میداند و
میگوید کــه دالیــل ایدئولوژیک و هــرج و مرجی
کــه در اطراف ترامپ حاکم اســت در بهوجود آمدن
این تفکر بســیار موثر بودهاند .البته بســیاری از این
نامزدهــای آینده به طور رســمی اعــام کردهاند در
صورتی حاضر بــه نامزدی برای این پســت خواهند
شــد ،که ترامپ نخواهد در انتخابــات آینده کاندید
شــود .با این حال بعضی دیگر چون جان کیســیک،
فرمانــدار کنونی اوهایو ،اعالم کــرده که در انتخابات
آینده حتی اگر ترامپ هم شرکت کند ،حضور خواهد
یافت.

هشدار الوروف نسبت به بروز سناریوی نظامی در شبه جزیره کره
سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه دیروز در
دیدار با ریونگ هو ،وزیر امور خارجه کره شمالی خواهان
اجتناب از هرگونه ســناریوی نظامی در شبه جزیره کره
شد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،

وزارت امور خارجه روســیه در بیانیــهای اعالم کرد :دو
وزیــر در این دیــدار به تبادل نظر درباره مســائل مهم
مربوط به توســعه روابط دوجانبه و بحث درباره وضعیت
فعلی شــبه جزیره کره و تضمین امنیت در شمال شرق
آســیا پرداختند .در این بیانیه آمده اســت :الوروف در

این دیدار از همه طرفهای درگیر خواســت تا حداکثر
خویشتنداری را به منظور اجتناب از هرگونه سناریوی
نظامی منفی در شبه جزیره کره نشان دهند و فورا شروع
به بررســی یک راه حل سیاسی و دیپلماتیک به منظور
حل جامع مشکالت شبه جزیره کره کنند .دیدار وزرای

امور خارجه دو کشــور در شهر مانیل ،پایتخت فیلیپین
در حاشــیه اجالس سران سازمان آسهآن صورت گرفت.
روز شــنبه شورای امنیت ســازمان ملل به اتفاق آراء با
تصویب قطعنامه شماره  ۲۳۷۱تحریمهای جدیدی علیه
کره شمالی وضع کرد.

