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سکوت در برابر فاجعه یمن در سایه بحران سیاسی قطر

ائتالف سعودی ناکام می ماند

 5ژوئــن زمانی که قدرت هــای عرب خلیج فارس اعالم کردند بــه دلیل ارتباط قطر با
تروریست ها روابط دیپلماتیک خود با این کشور را قطع خواهند کرد پیام روشن بود :یا با سیاست
های منطقه ای همراه شو ،یا هزینه اش را پرداخت کن.
فاسد نشان دادن قطر به عنوان کشور منفور منطقه بعید است خصایل این کشور را تغییر
دهد ،به دو دلیل .نخست اینکه قطر ثروتمندتر از آن است که به آسانی کنار گذاشته شود .ذخایر
فراوان گاز طبیعی قطر باعث شده این کشور باالترین سرانه درآمد را در جهان داشته باشد.
دلیــل دوم در خصوص اینکه چرا قطر می تواند در مقابل همســایگان خود صبوری کند،
به اهمیت استراتژیک این کشــور برای ایاالت متحده مرتبط است .قطر میزبان پایگاه هوایی
العدید اســت که به عنوان پایگاه عملیاتی آمریکا در جنگ علیه داعش فعالیت می کند ،قطر
بــا برخورداری از روابط قدرتمند با ایاالت متحده با هوشــمندی روابط خود را با افراط گرایان
اســامی متوازن کرده است .روابط قطر با گروه های جهادی آمریکا را به خشم آورده است اما
ایاالت متحده همچنین از این موضوع منتفع شده است .برای نمونه قطر ،طالبان را مجاب کرد
تا بو برگادی ،سرباز آمریکایی را در ماه مه  2014آزاد کند ،سه ماه به آزادی پیتر تئو کورتیس،
ژورنالیســت آمریکایی که توسط جبهه النصره ،القاعده سوریه ،اسیر شده بود کمک کرد .قطر
معتقد است روابطش با گروه هایی همچون حماس ،طالبان و القاعده باعث تلطیف مواضع آن ها
شده و آن را برای مذاکره رام کرده است.البته که همسایگان بزرگ قطر در خلیج فارس اوضاع را
متفاوت می بینند ،اما در جریان اختالف نظرهای گذشته ،دیپلماسی ایاالت متحده به حفظ صلح
کمک کرده است .اما دولت ترامپ دیگر توان حل و فصل تنشهای منطقه ای را نشان نداده
است .پس از قطع روابط دیپلماتیک  4کشور عربی با قطر ،ترامپ در توئیتر قطر را به باد انتقاد
گرفت و از تصمیم عربستان سعودی حمایت کرد .این توئیتر موضع ایاالت متحده را دشوار کرد
و پنتاگون و وزارت خارجه را به سمت اتخاذ لحنی بی طرفانه تر سوق داد .یکی از سخنگویان
پنتاگون ،قطر را به خاطر«تعهد سرسختانه اش نسبت به امنیت منطقه» ستایش کرد و یکی از
ســخنگویان وزارت خارجه ،روابط ایاالت متحده و قطر را «قدرتمند» توصیف و از تالش های
قطر برای محدود کردن سازماندهی مالی تروریست ها تقدیر کرد .قطر از سالها پیش به عنوان
بیطرف و داور منطقه ای شناخته می شود ،اما پس از خیزش های بهار عربی در سال ،2011
سیاست خارجی مداخله گرایانه ای ،به نفع اسالم گرایان ،در پیش گرفت که باعث خشم مصر،
عربســتان سعودی و امارات متحده عربی شده است .هر چند روابط بحرین و قطر هرگز خوب
نبوده اســت .دو کشور بر سر جزایر مورد مناقشه در سال  1986وارد زد و خورد شده اند .امروز
نیز حاکمان اهل تسنن بحرین ،از قطر به خاطر روابط دوستانه اش با ایران بیزار هستند .بحرین،
جمهوری اسالمی را متهم به تحریک اکثریت شیعه در بحرین می کند.
این چهار حکومت با بستن مرزهای زمینی و هوایی خود به روی قطر طالیه دار کارزار ضد
قطری شده اند .آن ها روابط تجاری خود را نیز قطع کرده اند .اغلب کشورهای عربی در خلیج
فارس از شــهروندان خود خواســته اند تا قطر را ترک کنند .امارات متحده عربی حتی هرگونه
همذات پنداری با قطر در شبکه های اجتماعی را ممنوع کرده است .هرچند لیست کشورهایی
که روابط خود را قطع کرده اند چشــمگیر اســت اما به همان میزان کشورهایی که این کار را
نکرده اند نیز قابل توجه هســتند .کویت و عمان ،با وجود اینکه هر دو عضو شورای همکاری
خلیج فارس هســتند ،راه آن ها را در پیش نگرفته اند .بلوک ضد قطری حتی نتوانســته است
نزدیکتریــن متحدان خود را همراه کند .به طریق مشــابه ،اردن نیز با آنکه اعالم کرده روابط
دیپلماتیک خود را کاهش می دهد اما جزئیات اندکی از اقدامات خود منتشــر کرده است .تا آن
هنــگام که قطر با کویت و اردن روابط خــود را حفظ کند ،اثرات کارزار کنونی احتماال محدود
خواهد بود .در واقع ،تالش ها در قدیم برای منزوی کردن کشــورهای آســیب پذیر عرب هم
نهایتا ناکام مانده اســت .پس از تصرف خاک عراق توسط ایران در سال  ،1986همین ائتالفی
که امروز قطر را محکوم می کند از سوریه خواست روابط خود را با تهران کاهش دهد .عربستان
سعودی بسته هویج و چماق به سوریه ارائه داد ،از جمله اینکه جایگزین ایران به عنوان تامین
کننده اصلی نفت سوریه خواهد شد .اما حتی زمانی که سوریه با کسری بودجه شدید روبرو شد،
چندین سال قحطی را پشت سر گذاشت و کمکهای خارجی کاهش یافت ،بر ائتالف سعودی
غلبه کرد .قطر ناچار است برخورد خوبی با ایران داشته باشد چرا که به طور مشترک بزرگترین
میدان گازی جهان ،پارس جنوبی در خلیج فارس ،را در اختیار دارند .ایران پیشنهاد داده است که
 40درصد نیاز غذای قطر که دیگر عربستان سعودی تامین نمی کند را مهیا کند .خال "رهبری"
ایاالت متحده فضا را برای دیپلماسی منطقه ای باز کرده و کویت در تالش است تا در بحران
کنونی میانجیگری کند .ممکن اســت تمام طرفین موافقت کننــد در ازای امتیازات صوری از
موضع خود عقب بروند .اما احتمال باالتر این اســت که شکاف کنونی ماهها ،اگر نگوییم سال
ها ،ادامه پیدا کند ،خاورمیانه از هم گسسته را بیش از پیش از هم جدا کند و ناکارآمدی «رئیس
کل توئیتر» را نمایان کند.
خبر کوتاه

هشدار سفارت آمریکا در تاجیکستان در خصوص
وقوع حمالت تروریستی

سفارت آمریکا در «دوشنبه» به اتباع خود درباره احتمال حملههای تروریستی
در تاجیکستان هشدار داد.
به گزارش الوقت ،سفارت آمریکا در تاجیکستان با انتشار مطلبی در وب سایت
رسمی خود در خصوص احتمال انجام حمالت تروریستی در این کشور هشدار داد.
در این مطلب آمده اســت :اگرچه مدتها گروههای تروریستی هیچ حملهای
در تاجیکســتان انجام ندادند اما خطر انجام چنین حمالتی در  6الی  12ماه اخیر
میتواند افزایش یابد.
هدف از حمالت احتمالی تروریســتی در تاجیکستان میتواند اتباع آمریکایی
مقیم این کشور باشند.
بنابراین سفارت آمریکا در دوشــنبه از اتباع این کشور میخواهد تا از سفر به
مناطق مرزی افغانســتان و تاجیکستان پرهیز کرده ،شبها در نواحی پر جمعیت
باقی بمانند و از استفاده از وسایل نقلیه عمومی تا جای امکان خودداری کنند.
این ســفارت همچنین ضمن انتشــار شــماره تلفنهای خود ،از اتباع آمریکا
خواسته است که در مواقع اضطراری با سفارت در تماس باشند.
ســفارت آمریکا در دوشنبه در ماههای دسامبر و نوامبر سال گذشته نیز درباره
احتمال انجام حملههای تروریستی در تاجیکستان هشدار داده بود.

حماس:داعش دربارۀ عملیات قدس ،دروغ گفت..

جنبــش حماس و جبهه خلق برای آزادی فلســطین در بیانیه هایی جداگانه،
ادعای داعش درخصوص عملیات قتل یک پلیس صهیونیست در قدس را تکذیب
کردند.
سامی ابوزهری ســخنگوی جنبش مقاومت اســامی فلسطین "حماس" با
صدور بیانیه ای اعالم کرد :دو مبارز فلسطینی از جبهه خلق برای آزادی فلسطین
و یک مبارز از جنبش حماس این عملیات را اجرا کردند.
ابوزهری تاکید کرد :نســبت دادن این عملیات به داعش ،تالشی برای مغالطه
است .پلیس رژیم صهیونیستی از کشته شدن یک پلیس و زخمی شدن  3نظامی
صهیونیست در این عملیات شهادت طلبانه خبر داد.
بر اســاس اعالم پلیس رژیم صهیونیســتی تاکید کرد که شهادت طلبان ،با
ســاح های گرم و ســرد حمله کردند ،و نظامیان این رژیم آن ها را به شهادت
رساندند.
پس از اعالم این خبر ،گروه تروریستی داعش در بیانیه ای مشکوک مسئولیت
این عملیات را به عهده گرفت.

انفجاری شدید صنعا را لرزاند

منابع محلی در صنعــا ،پایتخت یمن ،گزارش دادند پــس از حمالت هوایی
ائتالف عربی ،به سرکردگی عربســتان ،صدای انفجاری شدید در صنعا به گوش
رسیده است.
به گزارش پایگاه «المشــهد الیمنی» ،ائتالف تحت رهبری عربستان ،بامداد
شنبه ،دســت کم دو بار منطقه فج عطان را بمباران کرده اند و همچنان در حال
پرواز بر فراز منطقه هستند.
این بمباران پس از چند روز آرامش نسبی در صنعا انجام شده است.

آناتولی به نقل از وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعالم کرد :از جمله سالح هایی که قرار است آمریکا برای کردها ارسال کند می توان به کالشینکف ،مسلسل های سنگین ،آر بی جی  ،7موشک های ضد زره AT4
و  ،SPG7همچنین تفنگ های دوربین دار تک تیرانداز ،خمپاره و تجهیزات دید در شب اشاره کرد.
یادآور می شود ارسال سالح آمریکا برای کردهای سوریه ،همزمان با آغاز مرحله نهایی عملیات آزادسازی شهر رقه در سوریه افزایش یافته است.
ضمن اینکه از زمان صدور دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر مسلح کردن کردهای سوریه در جنگ علیه داعش در  9ماه می گذشته ،تاکنون حداقل  348کامیون سالح از سوی آن کشور به خاک
سوریه ارسال شده است.

عربســتان به عنوان تولید کننده محتوای رســانههای
قدرتمند  ،پیشبرنده اهداف خود در افکار عمومی منطقه است.
در واقع رسانههای عربســتان و کشورهای همسو همچون
امارات ،با هدف تامین منافع خود دست به جهت دهی افکار
عمومی در ارتباط با بحران منطقه زدهاند
الوقت :طی دوهفته گذشــته بدون شک یکی از مسائلی
که توجه رســانه های غرب آســیا و حتی جهان را به خود
واداشته است ،موضوع بحران سیاسی قطر و کشورهای عربی
به رهبری عربستان است .بحرانی که به دلیل مواضع پادشاه
قطر و ســایر مقامات این کشــور به وجود آمد .بعد از قطع
ارتباط اولیه  4کشور عربی و پیوستن برخی کشورهای دیگر
عرب به این اقدام ،رســانه های منطقه ای و بین المللی به
این موضوع پرداختند .این در حالی است ،بحران دیگر منطقه،
یعنی بحران روزافزون یمن ،به تدریج مورد سکوت رسانه ای
قرار گرفت ،بحرانی که عربستان بیش از دوسال در آن درگیر
است .یمن که در طول این زمان همواره هدف حمله مستمر
ائتالف عربی قرار گرفته اســت ،در حال حاضر با سه بحران
اساسی روبه رو است؛ قحطی ،ناامنی و شیوع وبا.
اکنون وضعیت قحطی در یمن نشان دهنده یک شرایط
تراژیک اســت ،به نحوی که این کشــور در یکی از بدترین
بحران های قحطی و گرسنگی قرار دارد .این در حالی است
که طی چند ماه گذشته وبا نیزدر یمن نزدیک به هزار قربانی
داشــته است آن هم در شــرایطی که هزاران یمنی به دلیل
محاصره مرزها از شــرایط اولیه بهداشتی محروم هستند .در
عین حال از زمان شــروع جنگ یمن ،بیش از  33هزار نفر
کشــته یا زخمی شده اند ،همچنین بمباران اهداف زیربنایی

همچون پل ها ،بنادر ،نیروگاه ها و شبکه های برق و آبرسانی،
زندگی مردم یمن را به وضعیتی اسفبار کشانده است.
در این میان آنچه قابل توجه است ادامه حمالت هوایی
عربســتان به صنعا در سایه برجســته شدن بحران سیاسی
قطر اســت .شاید یکی از دالئل این مسئله را بتوان در بازی
رسانه ای عربستان یافت .بدون شک یکی از ابزارهای اصلی
سیاست خارجی عربستان در منطقه ،رسانه است .رسانه هایی
همچــون العربیه و الحدث ،که با صرف میلیون ها دالر جزو
پرمخاطب ترین رسانه ها در منطقه هستند و از اصلی ترین
پیش برندگان سیاست های سعودی ها محسوب می شوند.
شرکت روتانا نیز به عنوان بزرگترین شرکت رسانه ای جهان

عرب و وابسته به ریاض ،یکی دیگر از بازوان قدرتمند رسانه
ای عربستان است .روزنامه های الشرق االوسط و الحیاه نیز
که میلیون ها مخاطب در جهان عرب دارند نیز در این دسته
بندی قرار میگیرند.
در مجموع بیش از  700رســانه وابســته به عربستان
سعودی وجود دارد که ســعی در جهت دهی افکار عمومی
جهان عرب ،در راســتای منافع ریاض است که همان تقدم
حاکمیت دیدگاه مورد نظر بر ارائه اطالعات .این مســئله به
خوبی در واکنش به بحران یمن قابل مشــاهده است ،یعنی
آنچه که از آن به عنوان تاکتیک نا برابر سازی یاد می شود.
آنچه که امروز در یمــن صورت می گیرد ویژگی های یک

بینالملل

فاجعه انسانی را دارد ،اما در سایه بحران روابط سیاسی قطر
و عربستان قرار گرفته و عالوه بر جهت دهی های رسانه ای
 ،همســو با این بحران سیاسی ،حمالت هوایی عربستان به
صنعا همچنان در سکوت رسانه ای ادامه می یابد.
همچنان نباید از برخی اخبار بین المللی به بحران یمن
تا پیش از این جریان غافل شد .از جمله ارائه گزارش هایی در
رابطه با قحطی و شیوع و با از جانب سازمانهایی همچون فائو
و یونیسف نشان دهنده میزان فاجعه در یمن بود .این مسئله
به حدی بود که حتی مارک وارنر ،سناتور دموکرات آمریکایی،
از افزایش تلفات انسانی در بحران یمن ابراز نگرانی کرده و
عربستان را مسئول مستقیم این تلفات دانسته بود .بنابراین
هرگونه انتشار خبر در مورد فجایع یمن  ،وجهه عربستان در
منطقه و جهان را خدشه دار می کند.
به طورکلی میتوان برای عملکرد عربستان در واکنش
به دو محور قطر و یمن به تعامل قدرت و رسانه توجه کرد.
به عبارتی عربستان به عنوان تولید کننده محتوای رسانههای
قدرتمند  ،پیشبرنده اهداف خود در افکار عمومی منطقه است.
در واقع رســانه های عربستان و کشورهای همسو همچون
امارات ،با هدف تامین منافع خود دست به جهت دهی افکار
عمومــی در ارتباط با بحران منطقه زده اند ،یعنی در اولویت
قرار دادن قطع ارتباط کشــورهای عربی با قطر و تبعات آن
از یکسو واز ســوی دیگر قرار گرفتن بحران تراژیک یمن
در موضع پیرامونی .همین مســئله زمینه را به راحتی برای
کشوری همچون عربستان فراهم می کند تا در سکوت رسانه
ای حمالت خود را به صنعا ،تعز و ســایر اســتان های یمن
ادامه دهد.

اقدام متقابل مجلس ایران با مصوبه سنا آمریکا
کمال دهقان نائب رئیس اول کمیسیون امنیتملی
و سیاستخارجی مجلس شــورای اسالمی با اشاره به
مصوبه اخیر سنای آمریکا در راستای اعمال تحریمهای
جدید ضد کشورمان ،گفت :مصوبه اخیر سنای آمریکا
به هیچوجه غافلگیرکننده نبود و قابل پیشبینی بود.
وی با بیان اینکه مردم ایران همواره در طول تاریخ
به آمریکاییها بیاعتماد بودهانــد ،ادامه داد :امروز هم
پیمانان دیروز آمریکا که همان اروپاییها هســتند نیز
دریافتهاند که سران کاخ سفید و سناتورهای آمریکایی
قابل اعتماد نیســتند و پس از کنــاره گیری آمریکا از
پیمان پاریس چهره اســتکباری دولتمردان واشنگتن
برای آنها نیز نمایانتر شده است.
نماینده مــردم تفت و میبــد در مجلس با تاکید

«کودتای جدید» در ترکیه؟

به گــزارش پایگاه اســکای نیوز عربی ،پــس از آنکه روز
چهارشنبه گذشته «انیس بربر اوغلو» روزنامه نگار سابق و نماینده
حزب جمهوری خــواه خلق در پارلمان ترکیه به اتهام افشــای
اطالعــات محرمانه به یک روزنامه به  25ســال زندان ،محکوم
شد قلیچدار اوغلو درخواست برگزاری راهپیمایی علیه دولت کرد.
رهبــر دومین حزب بزرگ ترکیــه ،در اقدامی که بزرگترین
چالــش وی در مقابل نظام اردوغان به شــمار می آید تظاهرات
گسترده ای را تا مقابل زندان محل بازداشت بربر اوغلو در منطقه
مال تپه استانبول رهبری و از طرفدارانش خواست به وی بپیوندند.
قلیچدار اوغلو گفت :دومین کودتا زمانی آغاز شد که اردوغان در
 20ژوئیه در کشــور وضعیت فوق العاده اعالم کرد و از آن زمان
تاکنون  50هزار شــخص دســتگیر و  100هزار نفر از کار اخراج
شــده اند .قلیچدار اوغلو امروز در دومین روز تظاهرات از آنکارا به
استانبول که  450کیلومتر طول دارد تأکید کرد :از نتایج کودتای
 15ژوئیــه برای اجرای کودتــای دوم در  20ژوئیه بهره برداری
شــد .از زمان اعالم حالت فوق العاده سه ماهه و تمدید سه باره
آن ،نگرانی ها درباره وضعیت حقوق بشر در ترکیه افزایش یافته
است.قلیچ دار اوغلو گفت :این راهپیمایی ،به چالش طلبیدن ظلم
و اجحاف علیه مردم اســت و با توجه به فقدان دســتگاه قضایی
مستقل در کشــور ،برگزاری آن ضروری می نماید .در حالی که
طرفداران قلیــچ دار اوغلو پالکاردهایی با عبارت «عدالت» را در
دست داشتند این رهبر حزب مخالف دولت ترکیه گفت :قضات در
بیشتر موارد منتظر دستور اردوغان هستند و با استناد به دستورات
وی ،حکم صادر مــی کنند .یادآور میشــود راهپیمایی اخیر در
محکومیت بربر اوغلو برگزار شده است .وی به اتهام انتشار تصاویر
و ویدئوهایی از تالش عناصر دستگاه اطالعات ترکیه برای ارسال
ســاح از طریق مرز به داخل خاک سوریه در سال  2015به 25
سال زندان محکوم شده است.

اهتراز پرچم
داعش باالی سدی
در آمریکا
به گزارش شبکه سی.ان.ان آمریکا ،مقامات محلی بالفاصله
پس از مشــاهده پرچم داعش بر روی ســد شهر بیتسفیلد ،پرچم
را از باالی ســد پایین آوردند .براســاس این گزارش ،این موضوع
موجب نگرانی مردم منطقه شد.رسانه های آمریکایی اعالم کردند
که پرچم گروه داعش برای مدتی روی دیوار باالی سد آویزان بود
ولی پلیس به سرعت وارد عمل شد و پرچم را از آن جا برداشت.
«جفری کاین» رئیس پلیس شهر بیتسفلد درجمع خبرنگاران
گفت :پلیس اعتقاد دارد که می داند چه کسی این کار را کرده است
و آن فرد از نظر پلیس شناخته شده است .وی افزود که اطالعاتی
درباره تهدید مســتقیم اهالی وجود ندارد .ساکنان شهر بیسفیلد در
واکنش به این اقدام ،پرچم آمریکا را باالی سد برافراشتند و خواهان
برگزاری راهپیمایی شدند.

بر اینکه یکی از نتایــج برجام این بود که نباید تحریم
جدیدی ضد کشورمان اعمال شود ،افزود :سنای آمریکا
نقض عهد کرد و قطعاً تصویب تحریمهای جدید با روح
برجام سازگاری ندارد.
نائبرئیس کمیســیون امنیتملی مجلس با اعالم
اینکه باید قانــون مصوب مجلس دربــاره قانون اقدام
متناســب و متقابل دولت جمهوری اســامی ایران در
اجرای برجــام پس از نقض عهدهای مکرر آمریکاییها
اجرایی شــود ،اظهار داشــت :هیئت رصد نحوه اجرای
برجام ،شــورای عالی امنیتملــی و دولت باید مصوبه
مجلس را اجرایی کنند و در برابر بدعهدی آمریکاییها
اقدام متناسبی انجام دهند.
دهقان با بیان اینکه پیشنویس طرحی از ســوی

مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اسالمی برای اقدام
متقابل با مصوبه ســنا به کمیســیون امنیتملی ارائه
شــده ،گفت :پس از بازگشــت نمایندگان از سرکشی
به حوزههــای انتخابیه خود یعنی  11تیر این طرح در

کمیسیون بررسی میشود و اگر این طرح کامل نباشد
خود کمیســیون طرحهایی را آمــاده کرده و به صحن
علنی پارلمان ارائه میکند.

اردوغان ایران را به «توسعهطلبی فارسی
و فرقهای» متهم کرد

«رجب طیــب اردوغان» رئیــس جمهور ترکیه
علیرغــم بــه رســمیت شــناختن نقش ایــران و
همکاریهایــش در حل بحرانهای ســوریه و عراق،
تهران را به توســعه طلبــی در خاورمیانه متهم و آن
را محکوم کرد.
اردوغان طی مصاحبه با شبکه آر تیپی پرتغال،
گفت« :آیا ســوریه صحنه بازی برای توســعه طلبی
فرقهای ایران است؟ بله هســت .آیا عراق نیز چنین
صحنهای (برای ایران) اســت ؟ بله هســت .من این
مســئله را توسعه طلبی فارســی میدانیم تا توسعه
طلبی فرقهای .باید بطور خاص بگویم که من توسعه
طلبی فارسی را تایید نمیکنم».
وی با اشــاره به همکاری ایران ،ترکیه و روسیه
در موضوع سوریه تحت مذاکرات «آستانه» اما تاکید
کرد مشــکالت در عراق نیز بدون ایران حل نشدنی
است و کنار گذاشتن ایران از اقدامات برای پایان دادن
به جنگ ســوریه به نفع هیچکسی نیست زیرا دولت

سوریه با ایران کار میکند.
به نوشته روزنامه «حریّت» رئیس جمهور ترکیه
در این گفتوگوی تلویزیونی بار دیگر از ایاالت متحده
و عربستان سعودی خواست به فرایند مذاکرات صلح
سوریه در آستانه بپیوندند.
اردوغان درباره عملیات آزادسازی «رقه» از دست
داعــش به رهبری آمریکا نیز ضمــن انتقاد مجدد از
حضور نیروهای ُکرد یگانهای مدافع خلق (ی.پ.گ)
در ایــن عملیات ،تصریــح کرد« :میدانــم که آنها
(آمریکا) این سازمان را تروریستی نمیدانند و ترجیح
میدهند دست در دست هم در عملیات رقه حرکت
کنند ».وی همچنین از تاســیس یک پایگاه هوایی
جدید به دســت آمریکا در نزدیکی شــهر «کوبانی»
در شمال ســوریه خبر داد و مدعی شد قرار است با
استقرار نیروهای ُکرد و آمریکایی ،این پایگاه در آینده
به دست (ی.پ.گ) کنترل شود.
رئیس جمهور ترکیه بحران پیش آمده برای قطر

را توطئهای علیه این کشور توصیف کرده و گفت...« :
این کار درستی نیست...قطر کشوری است که بیشتر
جمعیت آن مسلمان است و آنهایی که چنین نقشهای
را علیــه آنها اجرا میکنند نیز مســلمان هســتند.
امیدوارم عربســتان رهبری خود را دوباره نشان داده
و این بحران را تا قبل از عید فطر حل کند ».اردوغان
همچنین تاکید کرد پایگاه نظامی ترکیه در قطر برای
خدمت به ثبات و امنیت منطقه است و بزودی تعداد
نیروهای ترکیهای در آن افزایش خواهد یافت.

ترامپ در میامی؛ لغو توافق با کوبا

دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا در
جریان سخنرانی خود در میامی ،یکی از سیاستهای نمادین
باراک اوباما در دوران ریاســت جمهوریش یعنی برقراری
روابط حسنه با کوبا را زیر سوال برد.
او روز جمعه از شهر میامی در ایالت فلوریدای امریکا،
لغو توافق میان واشــنگتن و هاوانا را که در ســال ۲۰۱۴
میالدی منعقد شــده بود اعالم و رژیم کاســترو را رژیمی
«وحشــیانه» توصیف کرد .باراک اوباما توانسته بود با این
توافق به بیش از نیم قرن تنش میان دو کشور پایان دهد.
دونالد ترامپ در سخنرانی خود در توصیف توافق میان
دولتهای کاســترو و اوباما گفت که این توافق «به مردم
کوبا کمکی نمی کند بلکه باعث تقویت رژیم کوبا میشود».
او تاکید کرد دســتور لغو این توافق باید بسرعت اجرا
شود .او همچنین به مردم کوبا و ایاالت متحده آمریکا وعده
انجام «معامله بهتری» را داد.
دونالــد ترامپ افــزود« :حال که مــن رئیس جمهور
هســتم ،آمریکا جنایات رژیم کوبا را محکوم خواهد کرد و
برای درد و رنجی که مردم کوبا حدود شــش دهه متحمل
شدند ،تاسف خواهد خورد».

او همچنین خواهان آزادی همه زندانیان سیاســی در
کوبا شــد و گفت« :ما تا زمانی که همه زندانیان سیاســی
آزاد نشوند ،تحریمها علیه رژیم کوبا را لغو نخواهیم کرد».
دونالد ترامپ همچنین در جریان نشســتی خبری در
میامی ،وضعیت ســامتی اتو وارمبیر دانشجوی آمریکایی
را که پیش از این در کره شــمالی بازداشت بود ،وحشتناک
توصیف کرد و گفت« :خوشــحالم که رکس تیلرسون وزیر
خارجه و من ،در کنار تیمی بسیار با استعداد موفق شدیم اتو
وارمبیر را نزد پدر و مادرش برگردانیم .آنچه بر ســر او آمده
وحشتناک است».
اعمال محدودیتهای اقتصادی بر کوبا
دونالد ترامپ در این سخنرانی از محدودیتهای جدید
در انجام معامالت با سازمانها و نهادهایی خبر داد که تحت
کنترل ارتش کوبا هستند.
او همچنین با اشــاره بــه آنکه ارتش کوبــا در تمام
بخشها از جمله گردشــگری بطور قوی حاضر اســت ،بر
افزایش محدودیتها برای ســفر به این جزیره کمونیســتی
تاکید کرد.
پیش بینی می شــود این ســخنان ،تاثیر منفی قابل
توجهی بر صنعت گردشگری کوبا بگذارد به ویژه آنکه طی
دو سال گذشته شــمار آمریکاییهای بازدید کننده از کوبا
بطور قابل توجهی افزایش یافته است.
تنها در پنج ماه اول ســال  ۲۰۱۷میالدی حدود ۳۰۰
هــزار آمریکایی به کوبا ســفر کرده اند که رشــدی ۱۴۵
درصدی را در این باره نشــان می دهد .کوبا در سال ۲۰۱۶
میالدی نیــز در مجموع میزبــان  ۲۸۴.۹۳۷بازدید کننده
آمریکایی بود که این رقم نیز  ۷۴درصد بیشــتر از شــمار
آمریکایی هایی بود که در سال  ۲۰۱۵میالدی رهسپار این

جزیره شده بودند.
اتاق بازرگانی آمریکا با محکوم کردن تصمیمات جدید
دونالد ترامپ اعالم کرد که ســخنان و فرامین او «امکان
ایجــاد تغییرات مثبت در جزیره کوبــا را محدود میکند»
و بــه این ترتیب این خطر وجود دارد که این سیاســتها
فرصتهایی را در اختیار «کشورهای دیگری» بگذارد که با
آمریکا ارزشهای مشترکی ندارند.
پاتریک لیهی ،ســناتور دموکرات نیــز در واکنش به
سخنان روز جمعه دونالد ترامپ ،بازگشت به «سیاستهای
دوران جنگ سرد» را محکوم کرد و گفت این سیاستها تنها
خوشایند «جناح کوچکی» از فعاالن ضد کاسترو در ایاالت
متحده آمریکا است .او افزود به این ترتیب کاخ سفید جنگ
دوبارهای را علیه مردم کوبا آغاز کرده است.
ســخنان جنجال برانگیز روز جمعــۀ دونالد ترامپ در
حالی بیان شد که پیش از این و با بهبود روابط دیپلماتیک
میان واشنگتن و هاوانا ،ایاالت متحده آمریکا در سال ۲۰۱۶
میالدی برای اولین بار در مجمع عمومی سازمان ملل ،به
قطعنامه پایان دادن به تحریمهای این کشور علیه کوبا رای
ممتنــع داد .در آن زمان و در میان کف زدنهای حاضران
در مجمع ،ســامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل این
اقدام کشورش را نشانه یک «رویکرد جدید» در قبال کوبا
توصیف کرده بود.
خبرگزاری فرانســه بامداد شــنبه به نقل از یک مقام
دولت کوبا نوشت که «هاوانا» تغییرات سیاستهای ترامپ
را محکوم میکند اما همواره از گفتوگو استقبال میکند.
مقام کوبایی ،عالوه بر ایــن «لفاظیهای خصمانه»
ترامپ را رد و نیز تأکید کرد که این کشور کماکان به ادامه
«گفتوگوهای محترمانه» با آمریکا تمایل دارد.

