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یادداشت

واشنگتن با خروج از برجام به سمت
جنگ با ایران میرود
اندیشــکده کاتو در گزارش خود نوشت :دولت دونالد ترامپ (رئیسجمهور آمریکا) هفته
گذشــته بار دیگر تأکید کرد که ایران به برنامه جامع اقدام مشــترک (برجام) پایبند است،
توافقی که در ژوئیه  2015میان ایران و قدرتهای جهانی حاصل شــد و به لغو تحریمهای
ایران درازای محدودیت برنامه هســتهای این کشــور و نظارت و راســتی آزمایی سخت بر
فعالیتهای هستهای تهران منجر شد؛ اما آنگونه که گزارشهای متعدد نشان میدهد ترامپ
در آستانه عدم اذعان به این پایبندی قرار داشته است.
ظاهــرا ً در دولت یک شــکاف وجود دارد .برخی مشــاوران امنیت ملــی ترامپ بهعالوه
جنگطلبان در کنگره بســیار مایلاند که توافق هستهای با ایران را نابود کنند و ترامپ قرار
بوده اســت بهطور رســمی برخالف واقعیات ادعا کند که ایران به توافق عمل نمیکند .یک
گروه دیگر در تیم امنیت ملی دولت در آخرین لحظات شــامل رکس تیلرســون وزیر امور
خارجه ،جیمز متیس وزیر دفاع و ژنرال مک مســتر مشاور امنیت ملی بر رئیسجمهور فائق
آمدنــد و وی را متقاعد کردند تا حقیقت را اعالم و تأیید کند که ایران حقیقتاً به تعهداتش
در برجام پایبند است.
تمامی اینها نشانههایی شوم و ترسناک درباره تمایالت رئیسجمهور ترامپ است .به یاد
بیاورید که رئیسجمهور بارها توافق هستهای را یک کاپیتوالسیون خوانده بود که باید پایان
یابد و این نهتنها غلط است بلکه دولت را در یک شرایط دشوار قرار میدهد.
دیگر طرفهای توافق ،شــامل انگلیس ،فرانســه ،آلمان ،چین و روســیه بهعالوه آژانس
بینالمللــی انرژی اتمی همگی میدانند که ایــران امتیازات زیادی داده و همچنین تصدیق
میکند که ایران به تعهدات هستهایاش بهطور کامل عمل میکند.
اگر آمریکا بخواهد تنها کسی باشد که با ادعای غلط خود مبنی بر نقض توافق هستهای از
سوی ایران از توافق خارج شود بهطورقطع دیگر قدرتهای بزرگ آمریکا را همراهی نخواهند
کرد .تحریمهای بینالمللی بازگردانده نخواهند شد و آمریکا بهعنوان بازیگر سرکش شناخته
خواهد شــد .تندروها در دولت آمریکا تا به امروز بســیار تالش داشتهاند تا ایران را به خروج
یکجانبه از توافق هســتهای تحریک کنند و درنتیجه آمریکا در موضعی قویتر قرار گیرد.
به نظر میآید که آنها به طرز نگرانکنندهای صبر خود را در این رویکرد ازدســتدادهاند و
میخواهند به شکل مؤثر طی  90روز آینده که مهلت دولت برای تأیید دوباره پایبندی ایران
به برجام است توافق را کنار بگذارند.
به نوشــته این اندیشکده آمریکایی ،دیگر تاکتیکهای فشار کماکان ادامه دارد به عنوان
مثال وزارت امور خارجه ترامپ هفته گذشــته وضع تحریم علیه چند فرد و نهاد ایرانی را به
دلیل فعالیتهای غیرهســتهای ایران را اعالم کرد .این اولین بار نیست .این اقدامات به طور
غیرضروری تنشها را افزایش داد ،صــدای تندروهای تهران را که معتقدند برجام امتیازات
زیادی را واگذار کرده اســت در آورد و در میان مردم ایران به میزان زیادی این باور را ایجاد
کرد که از منافع اقتصادی پایبندی به توافق بهرهای نمیبرند.
این نهایت به سخره گرفته شدن تمایالت گزارش شده رییسجمهور ترامپ برای سر بار
زدن از تایید مجدد پایبندی ایران به توافق است .در واقع این آمریکا است که به نظر میآید
خالف برجام عمل میکند .رییسجمهور ترامپ در نشست اخیر گروه  20درهامبورگ بارها
از رهبران جهان خواست تا تجارت با ایران را متوقف کنند و این به روشنی نقض نه تنها روح
توافق بلکه متن این توافق است که تاکید میکند تمام طرفها به ویژه آمریکا از هر سیاستی
که بر عادیســازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران تاثیرگذار است متناقض با تعهدات آنها
مبنی بر عدم تضعیف اجرای موفقیتآمیز برجام پرهیز کنند.
تمامی اینها را به وضعیت آرام و پیچیده و شرایط بیثبات منطقهای در خاورمیانه بیفزایید.
تهران ،آمریکا ،یعنی عربستان سعودی ،مصر و بحرین و امارات متحده عربی در تقابل با قطر
یک متحد منطقهای دیگر آمریکا قرار دارند .از طرفی دیگر ایران و آمریکا در سوریه با داعش
مبــارزه میکنند و چندین بار رویارویی نظامی با یکدیگر داشــتهاند .در چنین فضایی یک
رییسجمهور متخاصم و تاپرپذیر مثل ترامپ به همراه مشــاوران ارشد امنیت ملی که برای
خنثی کردن برجام فشار میآورند یک ترکیب خطرناک است که میتواند حاکی از پایان یک
توافق دیپلماتیک موفقیتآمیز و حتی جنگ احتمالی باشد.
بــا وجود بیثباتی خطرناک کنونی در خاورمیانه ،زمانی کــه پای برجام و روابط ایران و
آمریکا به میان میآید واشــنگتن قربانی این شرایط تلقی نمیشود .هیچ چیزی آمریکا را به
فشار بر ایران ملزم نمیکند .هیچ چیزی دولت ترامپ را به تخریب این توافق ترغیب نمیکند.
این یک انتخاب اســت .اگر توافق هستهای از هم فرو بپاشد و سپس ایران از محدودیتهای
برنامه هســتهایاش رها شود آمریکا به مســیر جنگ با ایران دقیقا همان نقطهای که پیش
از حصول توافقی هســتهای قرار داشــت باز خواهد گشت .اگر توافق ،رفع تحریمها و فرصت
برقراری صلح از بین برود شرایط گزینشی خواهد شد.
آمریکاییها اکنون باید آگاه باشند که پیامدهای خطرناک اجازه دادن به جنگطلبان برای
سراسمیه دویدن به سمت جنگ و تغییر نظام در خاورمیانه چه خواهد بود .عراق برای آمریکا
هزینهها داشت و منطقه نیز تقابل با ایران بیش از حد بد است .تمام آنچه ترامپ نیاز دارد این
است که حقیقت را بپذیرد و اذعان کند که ایران به برجام پایبند است.

پاورقی

تحریمهای آمریکا علیه روسیه تغییر شکل داده است

در سال  1974جرالد فورد رئیسجمهور وقت آمریکا ذیل سندی را امضا کرد که هدفش وضع
محدودیتهای تجاری علیه شوروی سابق و دیگر کشورهای کمونیستی بود که سپس اسم اصالحیه
جکسون – وانیک را به خود گرفت.
در آن زمان عالمتی که به مسکو داده شد ازاینقرار بود :اگر شما نمیخواهید برای مردم حقوق
پایهای بشری را تأمین کنید-منظور حق مهاجرت از شوروی بود -شما نمیتوانید روابط تجاری
عادی با آمریکا برقرار کنید.
از آن زمان تاکنون حدود  40سال گذشت و  14دسامبر  2012باراک اوباما قانونی را امضا کرد
که آن محدودیتها را لغو کرد و محدودیتهای جدید را وضع کرد که مطابق آ ن تعدادی از افراد
نمیتوانستندوارداراضیایاالتمتحدهشوند.
یعنی هنگام لغو یک قانون ،قانون دیگری وارد عمل شد .بعدازاین اوباما در رابطه با حوادث در
اوکراین در  2014و در  2016با ادعای دخالت روسیه در انتخابات آمریکا ،روسیه را دوباره تحریم
کرد .اآلن کنگره ظاهرا ً قصد دارد روسیه را دوباره تحریم کند و ترامپ باید الیحه قانونی جدید را یا
امضا کرده و یا آن را وتو کند .در ماه ژوئن سنا با  97رأی موافق و  2رأی مخالف این سند را پذیرفت.
کنگره تقریباً بهاینترتیب رأی خواهد داد .بدینسان اختیارات کنگره در سیاست تحریمهایی توسعه
خواهد یافت و رییس جمهور امکان نخواهد داشت تحریمها را لغو کند .به احتمال قوی ترامپ این
قانون را امضا خواهد کرد و اگر وتو کند او را به داشتن رفتار نرم با روسیه متهم کرده و کنگره به
سهولت او را شکست خواهد داد .بدین سان روسیه به زودی با تحریمهای جدید روبرو خواهد شد.
ولی آنها تا چه اندازه ثمربخش خواهد بود.
روز  19ژوئیه چند نفر کارشناس در مناظره شورای اتالنتیک شرکت کردند .آنها ک ً
ال از تحریم
روسیه حمایت نموده لیکن چند هشدار هم دادند.
مســلماً تحریمهای ضد روسیه به آن کشور ضرر وارد کرده ولی اندازهگیری آن مشکل است.
تحریمها بهویژه ،قانون ماگنیتسکی والدیمیر پوتین را عصبانی کرد.
ولی اگر هدف تغییر دادن رفتار روســیه بود نمیتوان درباره حصول یک دستاورد چشمگیر
صحبت کرد" .دانیل یرگین" شرکتکننده این جلسه گفت که تحریمها  2014که شامل مجتمع
سوخت روسیه بود ازنظر دسترسی به سرمایه ثمربخش بود ولی چهکار باید کرد تا آنها دوام داشته
باشند؟ شرکتکنندگان گفتند که این تحریمها باید با مرور زمان معین ارزیابی شوند .ولی منتقدان
میگویند که تحریمها فقط موجب آن میشود که غرب از موضوعهای مهم منحرف شود .آنها
میگویند که آمریکا و روسیه باید بر مسائلی مانند جنگ در سوریه و موقعیت در اوکراین متمرکز
شوند.
"ریچاردمورنینگاستار"رئیسمرکزانرژتیکجهانشمولوابستهبهشورایآتالنتیکگفت":ما
باید اعتراف کنیم که تحریمهایی که بهطور یکجانبه وضعشده باشند معموالً کارگر نیست .آمریکا
باید از حمایت متحدین برخوردار شود.
به گفته مورنینگ اســتار تحریمهای انرژتیک ســال  2014که همراه بــا اتحادیه اروپا علیه
روســیه پذیرفتهشــده ثمربخش بود .حاال اقدامات اضافی در دست بررسی است اما تنها آمریکا
آنهــا را اعمال خواهد کرد .مورنینگ اســتار دربــاره اقدامهای ســال  2015مرتبط با برنامه
هســتهای ایران گفت که این اقدامها تنها به این شرط حاصل شد که آمریکا اروپاییان را متقاعد
کــرد کــه از خرید نفت ایرانی را امتناع ورزند .ایران فقط در این موقعیت پشــت میز مذاکره جا
گرفت.

حمایت عربستان از
ایرانستیزی کویت

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان (واس) ،کابینه عربستان به ریاست ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور باردیگر اقدامات دولت
کویت در قبال ایران و کاهش تعداد دیپلماتیهای ایرانی در این کشور به اتهامات واهی مبنی بر مشارکت تهران در حمایت از اعضای یک گروه
تروریستی موسوم به «گروهک العبدلی» را تایید کرد.
وزارت امور خارجه عربستان پیشتر اقدامات کویت علیه دیپلماتهای ایرانی و کاهش روابط با ایران را تایید کرده بود.
وزارت خارجه کویت ضمن احضار سفیر جمهوری اسالمی ایران ،به صورت رسمی کاهش تعداد دیپلماتهای ایران در کویت را به وی ابالغ
کرده بود.

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

بینالملل

توافق اردوغان و سه کشور عربی درباره قطر

بنا به گفته کالین ،اردوغان در دیدارهای خود از کشورهای حوزه
خلیجفارس در جریان سفر به سه کشور منطقه ،بر حمایت ترکیه از
تالش و اقدامات کویت جهت حل بحران منطقه خلیجفارس تأکید
کرد و با رهبران کشورهای حوزه خلیجفارس برای انجام مذاکره و
تداوم اقدامات کنونی به توافق رسید.
وی افزود :اردوغان در این ســفر عــاوه بر روابط دوجانبه در

خصوص تحوالت اخیر ســوریه و عراق و مبارزه با تروریســم به
مذاکره و رایزنی پرداخت .کالین اظهار کرد :رئیسجمهوری ترکیه
در این سفر همچنین بر رفتار متحد جهان اسالم و حفاظت از حق
حاکمیت همه آنها تأکید کرد و طرفین در خصوص تقویت روابط
موجود بهویژه سرمایهگذاری ،گردشگری و صنایع دفاعی به توافق
رسیدند.

سکوت مرگبار ارتجاع عرب
هاآرتص به نقل از منابع عالیرتبه اســرائیلی نوشت:
دولت آمریکا برای حل بحران مسجداالقصی و جلوگیری
از تنشزایی ،با اســرائیل ،اردن و تشــکیالت خودگردان
فلســطین و نیز برخی کشــورهای عربی در حال رایزنی
گسترده است.
این منابع گفتهاند که مقامات کاخ ســفید از نتانیاهو
نخواســتهاند گیتهــای الکترونیکــی را از ورودیهای
مســجداالقصی جمعآوری کند ،بلکه با او درباره ضرورت
اتخــاذ تدابیر امنیتی گفتوگو کردهانــد که اجرای آنها
میتواند موفقتر از وجود این گیتها باشد .درواقع بهصورت
غیرمستقیم خواستار جایگزین برای گیتها شدهاند.
هاآرتص نوشت :حوادث مسجداالقصی به مهمترین
موضوع این روزها در اکثر کشــورهای عربی تبدیلشده
اســت اما تا به امروز حتی یک تظاهرات ضد اسرائیلی در
خیابانهای قاهره ،امان یا مغرب رخ نداده است .این نشریه
خاطرنشان کرد عبدالفتاح السیسی رئیسجمهور مصر که
خواستار بازگشت ســریع آرامش به مسجداالقصی شده،
خواسته خود را با بیاناتی بسیار نرمتر از اظهارات سپتامبر

 2015مطرح کرده است.
این روزنامه فاش کرد مختار جمعه ،وزیر اوقاف مصر،
به خطیبان مساجد مصر هشــدار داده است از سخنرانی
درباره مسجداالقصی بپرهیزند و سخنان خود را حول لزوم
رفتار مناسب با گردشگران غربی متمرکز کنند.
هاآرتــص افــزود :حتی عربســتان ســعودی هم از
موضعگیــری خودداری کــرد که این اتفــاق نهتنها در
ســطح مسئوالن ســعودی افتاد بلکه تقریباً هیچ خبری
در رســانههای این کشــور درباره حوادث مسجداالقصی
نمیتوان یافت.
این روزنامه خاطرنشان کرد اسرائیل در دو روز گذشته
با عربستان نامهنگاری کرده و با ملک عبداهلل دوم ،پادشاه
اردن و رئیسجمهور مصر برای رسیدن به راهحلی بهمنظور
برونرفت از بحران فعلی اسرائیل در مسجداالقصی رایزنی
کرده اســت تــا درصورتیکه تصمیــم گرفت گیتهای
الکترونیــک را بــردارد ،امکان تأمین امنیــت این مکان
مقدس را بدون از بین رفتن «ابهت» اســرائیل داشــته
باشد.

رجــب طیــب اردوغــان رئیسجمهوری ترکیــه که برای
میانجیگری بین کشــورهای عربی با قطر عازم سه کشور حاشیه
جنوبی خلیجفارس شده بود ،دوشــنبه در آخرین مرحله سفر خود
برای دیدار با مقامات قطر راهی دوحه شــد .اردوغان روز یکشنبه
ابتدا به جده رفت و با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی
دیدار و مذاکره کرد و در ادامه ســفر خود به کویت رفته و با شــیخ
صباح االحمد الجابر الصباح امیر این کشــور دیدار و گفتوگو کرد.
محور مذاکرات رئیسجمهوری ترکیه با مقامات عربستان سعودی
و کویت بررســی مسائل دوجانبه و حل بحران ایجادشده در روابط
قطر با برخی کشورهای عربی منطقه بود .هنوز جزئیاتی از مذاکرات
طرفین منتشر نشده است .ژنرال خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک
ارتش ،مولود چــاووش اوغلو وزیر امور خارجه ،نهاد زیبکچی وزیر
اقتصاد ،برات آلبایراک وزیر انرژی و منابع طبیعی ،نورالدین جانیکلی
وزیر دفاع ملی و حاکان فیدان رئیس ســازمان اطالعات ترکیه در
این ســفر اردوغان را همراهی میکنند .کشورهای تحریم کننده
قطر پیشازاین با ارائه پیشــنهاد  13مــادهای جهت ترمیم روابط
که یکی از بندهای آن تعطیلی پایگاه نظامی تازه ایجادشده ترکیه

در قطر بود ،پاســخ مناسبی به تالشهای آنکارا برای حل موضوع
ندادند .ترکیــه به همراه مقامات قطر تعطیلی این پایگاه نظامی را
درخواستی غیرمنطقی و غیرقابل اجرا دانســته و دایر شدن آن را
بیارتباط با تحوالت اخیر در روابط قطر با برخی کشورهای عربی
اعالم کردند .ترکیه با رد درخواست کشورهای تحریم کننده قطر،
عالوه بر اعزام نیروهای نظامی خود به قطر که ششمین مرحله آن
انجام شد و قرار است تعداد نیروهای نظامی ترکیه در قطر به  6هزار
نفر برسد ،به رایزنی مستمر خود با کشورهای تحریم کننده ادامه داد.
تماس تلفنی رجب طیب اردوغــان رئیسجمهوری ترکیه با
مقامات عربســتان و نیز سفر مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه
این کشــور به کشورهای عربســتان ،بحرین و قطر در اواخر ماه
رمضان تالشــی بود که منجر به نتیجه نشد .اردوغان پیشازاین
ســفر تالش کرد تا در بحران به وجود آمده در روابط قطر با برخی
کشورهای عربی منطقه نقش میانجی را ایفا کند و حتی عید فطر را
آخرین زمان حل این بحران تعیین کرد ولی با پیچیدهتر شدن اوضاع
و با اعالم شروط  13گانه کشورهای تحریم کننده قطر ،نتوانست
هدف خود را عملی کند.

تالش ترامپ برای عزل دادستان کل

به نقل از آسوشــیتدپرس؛ دونالد ترامپ – رئیسجمهور
آمریکا – برای عزل جف سشــنز – دادستان کل آمریکا – با
مشاورانش صحبت کرده است.
ترامپ از تصمیم سشنز برای مداخله نکردن در تحقیق و
تفحص در مداخله ادعایی روسیه در امور داخلی آمریکا همچنان
خشمگین است .این خشم روز دوشنبه بار دیگر آشکار شد .ترامپ
با انتشار توییتی از عبارت «تحت محاصره" برای توصیف سشنز
استفاده کرد.
به گفته  3فردی که بهتازگــی با ترامپ صحبت کردهاند

و مایل به آشــکار شدن نامشان نیســتند ،ترامپ در صحبت با
نزدیکانــش بهوضوح از چشــمانداز و پیامدهای احتمالی عزل
دادستان کل آمریکا سخن گفته است.
البته به گفتــه آنها ،ترامپ اغلب دربــاره اخراج اعضای
تیمش صحبت میکند بدون اینکه بحث را ادامه دهد .به همین
دلیل ،چنین اظهارنظری از سوی رئیسجمهور آمریکا بهطورقطع
و یقین به معنای عزل قریبالوقوع سشنز نیست.
جف سشــنز تا چندی پیش یکی از متحــدان نزدیک و
هواداران سرســخت ترامپ محسوب میشــد .در توییت روز
دوشنبه رئیسجمهور آمریکا درباره سشنز آمده است« :پس چرا
کمیتهها و افراد ما که درگیر تحقیق و تفحص هستند – ازجمله
دادســتان کل تحت محاصره ما – به جرائم و روابط هیالری
شیاد (با روسیه) رسیدگی نمیکنند؟» ترامپ کمتر از یک هفته
پیش نیز در مصاحبهای با نیویورکتایمز از مداخله نکردن سشنز
در تحقیقاتــی که درباره دخالت ادعایی روســیه در امور داخلی
آمریکا انجام میشود انتقاد کرده بود .وی گفته بود اگر میدانست
سشنز میخواهد خودش را درگیر این ماجرا نکند ،وی را بهعنوان
دادستان کل آمریکا منصوب نمیکرد.

انتقاد از نبود آزادی بیان درعربستان
رئیس انستیتو بین المللی مطبوعات:ریاض،رسانهها
را وارد دعواهای سیاسی نکند
' جان یاروود' رئیس انستیتو بین المللی مطبوعات
با انتقاد از نبود آزادی بیان درعربستان و کشورهای هم
پیمانش ،تاکید کرد که رژیم سعودی نباید رسانهها را
وارد دعواهای سیاسی کند.
ایرنا :یاروود که در کنفرانــس بین المللی 'آزادی
بیــان و مواجهه با تهدیدها ' شــرکت کرده اســت در
حاشیه این کنفرانس و در گفت وگو با روزنامه قطری'
الشرق' از تصمیمهای خشــمگینانه سعودی  ،امارات،
بحریــن و مصرعلیه قطر از جمله محاصره این کشــور
و درخواست برای تعطیلی شبکه الجزیره انتقاد کرد.
وی در این مصاحبه که ســه شــنبه منتشر شد،

خاطرنشان کرد :اگر به خود کشورهای محاصره کننده
قطر و بویژه عربستان نگاه کنیم همیشه در مورد آزادی
بیان  ،آزادی عقیده ،ودسترسی آزاد مردم به اطالعات
با آنها مشکل داریم.
یــاروود گفت :همیشــه مقدار زیــادی اطالعات
وجود دارد که دولت ســعودی نمی خواهد به دســت
مردمش برسد و ما امیدواریم مردم عربستان از آزادی
بیان وعقیده بهره مند شوند و کنفرانسهای مرتبط با
آزادی بیان همانطور که در دوحه برگزار می شود یک
روز هم در ریاض برگزار شود ؛ هرچند مطمئن نیستم
این اتفاق بیفتد.
وی درخواســت تعطیلی شــبکه الجزیره از سوی
عربســتان ومتحدانش را ظالمانه وتجــاوز به حقوق ،

وزیر دفاع قطر اذعان کرد:

ایران راه تنفس قطر
در محاصره برادران عرب بود

'خالد بن محمد العطیه'با بیان اینکه ایران همســایه
و شــریک قطر در میدان گازی شــمال این کشــور است
افزود:ایران با گشــودن حریم هوایی خود بر روی پروازهای
قطر نخستین راه تنفس را به روی دوحه پس از محاصره این
کشور ازسوی برخی کشورهای عربی باز کرد.
به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم ،وی درگفت و گو
با این شبکه خبری درمورد آمادگی قطر برای ائتالف با ایران
گفت :به لحاظ آمار و ارقام ما بیشتر از کشورهای محاصره
کننده قطــر با ایران همکاری نداریم اما ایران همســایه و
شــریک ما در میدان گازی شمال اســت که ما را ملزم به
همکاری می کند و حســن همجواری بیــن ایران و قطر

همیشه برقرار بوده است.
وی افزود:ایران کشوری بود که حریم هوایی خود را به
روی پروازهای قطر درحالی که کشورهای عربی برادر ،ما را
محاصره کرده بودند باز کرد و در واقع تهران اولین راه تنفس
برای قطر درمیان تحریمها و محاصره این کشور بود و تهران
همچنین برخی از نیازهای قطر به موادغذایی را تامین کرد.
آیا پاداش احسان جز احسان است؟
وزیردفــاع قطــر تاکید کرد :درصورتــی که محاصره
کنندگان قطر؛ عربستان ،مصر ،امارات و بحرین به محاصره
این کشــور خاتمه ندهند ،دوحه به راهکارهای قانونی بین
المللــی روی خواهد آورد .وی افزود :کشــورهای محاصره
کننده فراموش کرده اند که پیامهای توییتری دونالد ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا موضع رسمی و دایمی وی نیست.
العطیه گفت:عربستان و متحدانش با تحریم و محاصره
قطر از پشــت به قطر خنجر زدند درحالی که در کنفرانس
ریاض با حضور دونالد ترامپ از او دعوت و استقبال کردند.
وی افزود :قطر در ابتدا راه حل سیاسی برای حل بحران
یمن پیشــنهاد کرد اما مجبور به پیوستن به ائتالف عربی
ضد یمن شــد .این وزیر قطری درمورد جنگ یمن ،عواقب
و هزینههای مالی آن تاکید کرد که راه حل سیاسی تنها راه
پایان دادن به بحران یمن است.

كرهجنوبی به دنبال توافق هستهای با كرهشمالی تا سال 2020
رییس جمهور کره جنوبی به دنبال یک توافق هستهای با
کره شمالی تا سال  2020است که در ازای تضمین به رهبر این
کشور برای بقاء رژیم آن ،باعث خلع کامل تسلیحات هستهای
کره شمالی شود.
مون جائه این ،رییــس جمهور کره جنوبی که به دنبال
گفتوگو با کره شــمالی است ،روز چهارشنبه این هدف را در
گزارشــی در مورد برنامه دوره  5ساله خود منتشر کرد.در این
گزارش آمده اســت :ما گفتوگویی را آغاز خواهیم کرد که به
خلع کامل تســلیحات هستهای آمریکا منجر خواهد شد .این
توافق پس از آنکه خلع تسلیحات هستهای کامل شده و رژیم
صلح به طرز باثباتی انجام شــود ،به امضای طرفها خواهد

رسید.
مون که از  10می قدرت را در کره جنوبی به دست گرفته
است به دنبال روشی صلحآمیز برای کاهش تنشهای ایجاد
شده مبنی بر حمله هستهای کره شمالی به خاک آمریکا است.
مقامات کره شمالی در واکنش به اقدامات خصمانه آمریکا
علیه این کشور چندین بار آمریکا را به حمله هستهای تهدید
کردهاند.
کره شــمالی که در ســال  2005از معاهده منع اشاعه
تسلیحات هستهای ( )NPTخارج شد ،تاکنون در سالهای
 2013 ،2009 ،2006و  2016پنج آزمایش هستهای را انجام
داده است.

آزادی وحاکمیت قطر دانســت وگفت :درست نیست
که این کشــورها رســانههای گروهی را وارد دعواهای
سیاســی کنند و به دلیل اختالفات سیاسی یک رسانه
را مجازات نمایند.
کنفرانس بیــن المللی 'آزادی بیــان و مواجهه با
تهدیدها ' با مشــارکت مقامات بیش از  200سازمان
و موسســه بین المللی حقوقی و رسانه ای دوشنبه در
دوحه پایتخت قطر آغاز بهکار کرد.
در این کنفرانــس دو روزه ،ضمانتهای قانونی و
بین المللی برای رعایت حقوق بشــر ،اقدامات صورت
گرفته برای تضمین آزادی بیان ،ودستیابی به اطالعات
 ،آزادی رســانهها و حقوق بشــر با آنها مواجه اســت،
بررسی می شود.

نشنال اینترست :تحریمکنندگان قطر به بنبست رسیدند

نشــنال اینترست با اشــاره به امضای یادداشت
تفاهمی میان قطر و واشنگتن در خصوص مسئولیت
همــکاری و توقف حمایت مالی از تروریســم ،افزود:
امضــای این قرارداد نشــان داد که تالشهای صورت
گرفته از ســوی چهار کشــور عربی علیه دوحه برای
همسو کردن مواضع آمریکا با خود ،ناکام مانده است.

این نشریه آمریکایی اقدامات عملی واشنگتن در
روزهای آینده در قبال تحوالت مربوط به کشــورهای
عرب حاشــیه خلیج فارس را پراهمیت توصیف کرد و
نوشــت :درصورتی که تالشهای واشنگتن برای حل
این بحران ناکام بماند ،آمریکا با محیطی پر چالش در
منطقه راهبردی خاورمیانه مواجه خواهد شد که ابعاد
آن به حدی اســت که کل اهداف کاخ سفید را در این
منطقه تحت شعاع خود قرار داده و محدودیتهایی را
برای دولت ترامپ ایجاد خواهد کرد.
نشنال اینترســت در ادامه بحران اخیر در میان
کشــورهای عربی را چند بعدی و با ماهیتی پیچیده
توصیف کرد که مبتنی بر اتهامات مطرح شــده علیه
کشور ثروتمند قطر به وقوع پیوسته است.
گزارش این نشــریه در ادامه با اشــاره به مواضع
ترامپ در حمایت از عربســتان و انتقاد از دوحه تاکید
کرده است :مواضع واشــنگتن در قبال تحوالت قطر
و رفتار دوگانه این کشــور در قبال مناســبات منطقه
ای ،پرابهام و نامطمئن است که نشان دهنده ماهیت
پیچیده این رخداد سیاسی می باشد.

روسیه خط حائل بلندیهای اشغالی جوالن را کنترل میکند
سرگی رودسکوی مسئول مدیریت عملیات در ستاد
نیروهای مسلح روسیه اعالم کرد  :روسیه  2ایست بازرسی
و  10مرکز کنترل در امتداد خط حائل بلندیهای جوالن
ســوریه ایجاد کرده و این موضــوع را به آمریکا  ،اردن و
"اسرائیل" اطالع داده است.
رودســکوی در جمع خبرنگاران در مســکو گفت:
پلیس مسلح روســیه برای تضمین تداوم آتش بس در
ســوریه روزهای  21و  22ژوئیه  2ایست بازرسی و 10
مرکز کنترل نزدیک مناطــق واقع در امتداد خط حائل
جــوالن در جنوب غرب مناطق آتــش بس ایجاد کرده
است .رودسکوی افزود  :این اقدامات زمینه را برای تداوم
آتش بس  ،رســاندن کمکهای بشردوستانه بدون هیچ
مانع و مشکلی و بازگشت آوارگان فراهم می کند .مسئول
مدیریت عملیات ستاد نیروهای مسلح روسیه اعالم کرد
 :نزدیک ترین ایســت بازرسی  13کیلومتر با خط حائل

بلندیهای جوالن که نیروهای اســرائیلی را از نیروهای
دولت سوریه جدا می کند  ،فاصله دارد .
رودســکوی گفت  :تعداد موارد نقض آتش بس در
سوریه به مرور زمان کاهش می یابد و در ماه ژوئیه کنونی
در مقایســه با ماه ژوئن گذشــته یک و نیم برابر کاهش
یافت.

