
یک ســازمان حامی حقوق کــودکان، خواهان حمایت 
روانی از کودکان رقه شــد؛ کودکانی که در ســایه حکمرانی 

داعش در شرایط بسیار بدی به سر می برند.
به گزارش ایســنا، به نقل از شــبکه خبری اسکای نیوز، 
ســونیا خوش، مســئول پرونده سوریه در ســازمان »نجات 
کــودکان« گفت: باید حمایت روانــی از کودکانی که نجات 
یافته انــد به عمل آید تــا بتوانند با فاجعــه ای که به خاطر 
مواجهه با خشونت ها و اقدامات ظالمانه داعش در رقه، تعامل 

بهتری داشته باشند.
این سازمان مصاحبه هایی را با کودکان و خانواده ایی که 

از رقه فرار کرده اند، انجام داده است.
یکی دیگر از مسئوالن سازمان نجات کودکان گفت: ما با 
این کودکان صحبت کردیم و آن ها داســتان های هولناکی را 
درباره زندگی در ســایه حکم رانی داعش و چگونگی استفاده 
از آن ها به عنوان ســپر انسانی تعریف کردند. آن ها هم چنین 
درباره منازلی صحبت کردند که در معرض بمباران و حمالت 

هوایی قرار گرفتند.

یکی از این کودکان به نام »رشــیده« که ۱۳ سال دارد 
چند ماه پیش همراه خانواده اش از رقه فرار کرده است.

رشیده می گوید: یک بار تروریست های داعش سر برخی 
افراد را بریدند و اجســاد بی سرشان را روی زمین انداختند. 
من نتوانســتم این صحنه را تحمل کنم. وی می گوید: وقتی 
می خواســتم بخوابم آن صحنه یادم می افتاد و از ترس خواب 

نمی برد.
ساکنان مناطق تحت ســیطره داعش در رقه همواره در 
ترس و نگرانی به سر می برند چرا که داعش مخالفان خود را 

اعدام می کند یا با مجازات های سختی مواجهشان می کند.
نیروهای "ســوریه دموکراتیک" اخیرا برای بیرون راندن 
داعش از این شهر عملیاتی را با حمایت آمریکا آغاز کرده اند.

سازمان ملل می گوید، حدود ۲۵ هزار تن در داخل شهر 
محاصره هستند در حالی که ده ها هزار تن نیز فرار کرده اند.

ســازمان نجات کودکان هشــدار داد که حمالت ائتالف 
آمریکا ســاکنان رقه در برابر گزینه هــای محال قرار داده یا 
مانــدن در رقه و قــرار گرفتن زیر حمالت یــا فرار از طریق 

مسیرهای مین گذاری شده.
رشــیده درباره کشته شدن برادر دو ســاله اش فؤاد در 
حمالت ائتالف صحبت کرد و گفت: یکی از شب های تابستان 
در خواب بودیم که ناگهان هواپیماها منزل را بمباران کردند 
و برادرم شــروع به گریه کردن کرد. یک ترکش به ســرش 
خورده بــود. زمانی که هواپیماها بمبــاران می کنند همه جا 

خسارت می بیند.

به گزارش شــبکه تلویزیونی روسیا الیوم، مقامات مصری گذرگاه مرزی رفح را از هر دو سو و به صورت 
استثنایی باز کردند تا اجازه دهند حاجیان فلسطینی و موارد انسانی ویژه از نوار غزه خارج شوند. این تحول در 
حالی اســت که ناظران تأکید می کنند روابط جنبش فلسطینی حماس و مصر پس از سلسله مذاکراتی که در 

قاهره بین دو طرف برگزار شد در بهترین حالت خود قراردارد.
گزارشگر این شبکه گفت: گفتگوهای بیشتر بین حماس و مقامات مصری بازتاب مثبتی بر روی وضعیت 
منطقه مرزی بین مصر و نوار غزه داشــته است. از سوی دیگر وزارت داخلی حماس در غزه دستورالعمل هایی 
را در راســتای انجام یک سلسله اقدامات امنیتی صادر کرده است، مخصوصا پس از آنکه یکی از تروریست ها 
خود را در میان مرکز وابسته به حماس منفجر کرد. ناظران معتقدند این تحول باعث ایجاد نزدیکی دو طرف 

شده است.
بنابراین گزارش، توافقات انجام گرفته کنونی بین حماس و مصر با خون شهدا نوشته شده و این موضوع 

نشان دهنده اعتبار جنبش حماس در کنترل مرزها و اجرای کامل توافق نامه ها است.
به گزارش روسیا الیوم، تصمیم حماس در زمینه بهبود روابط با مصر تصمیمی راه بردی است که بسیاری ها 
امیدوارند به بازگشایی کامل گذرگاه رفح منجر شود تا فعالیت ها در آن به صورت طبیعی انجام شود. اما برخی 
نیز معتقدند محقق شدن این هدف به دلیل وجود اختالفات امری دشوار است و احتمال اینکه گذرگاه رفح در 

فواصل زمانی نزدیک باز شود بیشتر است.
رهبران سایر گروه های فلسطینی هیئت جنبش حماس را در دیدار با مقامات مصری همراهی کردند. آن ها 
در این دیدار از مقامات مصری خواستند تالش های بیشتری را در زمینه به انجام رساندن پرونده آشتی داخلی به 
انجام برسانند و تصریح کردند که قرار گرفتن نوار غزه در مسیری جدا از مسیر سایر مناطق فلسطینی به معنای 

جدا شدن این منطقه از بقیه مناطق است و این بدترین گزینه موجود برای تمام گروه های فلسطینی است.
طبق گفته ناظران در شرایط کنونی از حماس انتظار نمی رود تغییرات ریشه ای را در اوضاع انسانی نوار غزه 
ایجاد کند، بلکه در این مرحله مطلوب آن است که سطح مشکالت زندگی ساکنان غزه را اندکی کاهش دهد. 
به گفته خبرنگار این شبکه، ائتالف ها در حال تغییر است، بسیاری از ناظران معتقدند حوزه نفوذ امارات و مصر 
در نوار غزه گسترش خواهد یافت. برخی نیز تأکید می کنند در مرحله بعد شاهد گسترش فعالیت کمیته موسوم 
به تکافل )همبســتگی و مسئولیت مشــترک در اداره امور( خواهیم بود و امیدواری ها در مورد افزایش واردات 
سوخت و برق و کاالهای تجاری مصری بیشتر می شود. از همه مهم تر گذرگاه رفح نیز در فواصل زمانی مکرر 

پس از پایان یافتن ساخت وسازهای جدید در آن بازگشایی می شود.

شــبکه تلویزیونی المیادین، درباره موضع اسرائیل در 
برابر پیروزی های ارتش ســوریه بر داعش گفت: پیامدهای 
دیدار بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر اســرائیل با والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روســیه در ســوچی هنوز پایان نیافته 
اســت. انتقاد شــدید یائیــر الپید رئیس حــزب مخالف از 
سیاســت خارجی اســرائیل که در تضمین منافع اسرائیل در 
ســوریه شکســت خورد و اقدام او در متهم کردن بنیامین 
نتانیاهو در این باره، با دعوت هایی برای اعتراف به شکســت 

در سوریه همراه شد.
ایهود یعــری تحلیل گر امور عربی کانال دوم تلویزیون 
اسرائیل گفت: حرف بســیار تندی خواهم زد، به اعتقاد من 
اسرائیل شکست خورد. طرف های متعددی در جنگ داخلی 
در ســوریه شکســت خوردند، اما بازنده اصلی در بین آن ها 

اسرائیل است. ما به این علت شکست خوردیم که همچنان 
از عقده جنگ اول لبنان رنج می بریم.

در ادامه این گزارش آمده اســت: به گفته تحلیل گران 
اســرائیلی علت ناکامی این رژیم، نگرانی از هزینه ای است 
که ممکن بود این رژیم در سایه موازنه بازدارندگی با محور 
مقاومت در سوریه و با حزب اهلل در لبنان، پرداخت کند و تل 

آویو نگران واکنش آن بود.
ایهود یعری افزود:اسرائیل می توانست وارد سوریه شود 
تا اوضاعی را ایجاد کند که شورشــیان سوری به طور کامل 
کنترل منطقه جنوبی و حتی مناطق اطراف جنوب دمشق را 
در دســت بگیرند، اما اسرائیل تمایلی برای این کار نداشت، 

زیرا ما از قدرت بازدارندگی می ترسیدیم.
ایال زیسر شرق شناس دانشگاه تل آویو به کانال دهم 

تلویزیون اســرائیل گفت:به لبنان نگاه می کنیم و می گوییم 
اوضاع آنجا خطرناک تر است، زیرا نصراهلل صدهزار موشک 
در اختیار دارد و ما کاری صورت نمی دهیم. چون از واکنش 
او می ترســیم. او این موشــک ها را در اختیار دارد و موازنه 
بازداندگی ایجاد کرده اســت و مــا نمی خواهیم این موازنه 

را برهم بزنیم. 
گزارشــگر شبکه المیادین خاطر نشــان کرد: عاموس 
گلعاد رئیس ســابق بخش سیاســی و امنیتی وزارت امنیت 
اســرائیل با این حرف موضع این رژیم را در برابر تحوالت 
منطقه به طور خالصه بیان کرد:داعش در حال فروپاشی در 
ســوریه اســت. تهران با بغداد متحد است. داعش در عراق 
شکست خورد. بشار اسد در قدرت باقی مانده است. حزب اهلل 
با موشــک ها و ایدئولوژی نابودکردن اسرائیل قدرت گرفته 

است.

یکــی از مســئوالن بلندپایه قطر با تاکیــد بر اینکه 
محاصــره قطر تاثیرات منفی بر روی کشــورهای منطقه 
خلیج فارس گذاشــته، اعالم کرد دیگر زمان آن فرا رسیده 
که این محاصره پایان یابد. به نقل از النشــره، ســیف بن 
احمد آل ثانی، مدیر دفتر ارتباطات دولتی قطر اعالم کرد، 
تالش های کشورهای عربستان، امارات، مصر و بحرین در 
خصوص قانع ساختن دولت ها برای محکوم کردن دوحه با 
شکست روبرو شده و وقت آن رسیده که به محاصره قطر 
پایــان دهند. آل ثانی در سلســله پیام های خود در صفحه 
رسمی اش در توئیتر نوشت، بیش از ۸۰ روز از محاصره غیر 
قانونی قطر می گذرد و کشورهای محاصره کننده سعی در 

انتشــار تبلیغات مغرضانه برای تحت تاثیر قرار دادن افکار 
عمومی دارند. مدیر دفتر ارتباطات دولتی قطر اظهار داشت، 
کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس میلیون دالرها برای 
رسانه های خود در یک کمپین سیستماتیک جهت تخریب 
قطــر هزینه کردند، در حالی که دوحه اموال خود را صرف 
منافع مردم و آموزش آن ها به طور ویژه کرده اســت. وی 
در ادامه افزود، هجمه های مغرضانه رســانه ای کشورهای 
محاصره کننده، حقائق را تغییر نمی دهد، همانطور که این  

هجمه ها در حل مسائل تروریسم شکست خوردند.
ســیف آل ثانی تاکید کرد، کشورش یکی از اعضای 
اصلی در ائتالف بین المللی مبارزه با تروریســم اســت و 

به همین خاطر با آمریکا یادداشت تفاهم امضا کرده است 
و این مســئله ای است که کشــورهای محاصره کننده به 
آن توجه ندارند. وی تصریح کرد، بحران کشورهای عربی 
تمامی ملت های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
را با خودشــان و با کشورهای دیگر در سختی و تنگنا قرار 
داده و وقت پایان بخشــیدن به این محاصره فرا رســیده 
اســت. عربســتان، امارات، بحرین و مصر و از پنج ژوئن 
۲۰۱۷ همــه ارتباطــات زمینی، دریایــی و هوایی خود با 
دوحه مرا قطع کردند. چهار کشــور مذکور مقامات قطر را 
به حمایت از "تروریســم" و برهم زدن ثبات منطقه متهم 
کردند اما قطر با تاکید بــر اینکه این اقدامات آن ها بدون 

توجیه اســت و ادعاهای آنان هیچ اساســی ندارد،آن را رد 
کرد.

دوحه و واشــنگتن در ۱۱ ژوئیه بــرای همکاری در 
راســتای مبارزه با تامین بودجه تروریسم یادداشت تفاهم 
امضا کردند.رکس تیلرســون، وزیر خارجــه ایالت متحده 
تاکید کرد که قطر به تعهدات خود در راســتای این تفاهم 
پایبند است. اقدامات کشــورهای محاصره کننده در ابتدا 
تاثیرات منفی اقتصادی بر روی قطر گذاشــت اما براساس 
ارقام رسمی اقتصادی که اخیرا اعالم شده، استانداردهای 
اقتصادی قطر خیلی سریع به تعادل و توازن خود بازگشتند.

پس از آنکه سازمان ملل خشونت های نژادپرستانه 
در آمریکا را مورد انتقاد قرار داد، وزیر امور خارجه این 
کشــور از ارزش های آمریکایی دفاع کــرد اما علنا از 
صحبت کردن درباره مواضع ریاست جمهوری امتناع 

کرد.
بــه گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزار فرانســه، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اوایل ماه جاری 
میالدی و زمانی که دو طرف درگیر در شــارلوتزویل 
ویرجینیا را به خاطر اقداماتشان مورد انتقاد قرار داد، 
باعث خشــم گسترده در رســانه ها و در داخل کشور 

شد.

واکنــش ترامپ بــه این رخدادها باعث شــادی 
ملی گرایان سفیدپرســت و خشم منتقدان در سراسر 

جهان و در داخل آمریکا شد.
علت اصلــی اختالفات، تقاضــای جنبش های مردمی و 
سیاه پوستان برای حذف نمادهای برده داری، از جمله ژنرال 
لــی از خیابان ها بود. ژنرال لــی، از فرماندهان جنوبی و از 

مقصران نسل کشی بومیان و سیاه پوستان آمریکا بود.
 رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ 
به سواالتی درباره اظهارات ترامپ به فاکس نیوز گفت: 
ما نماینده مردم آمریکا هســتیم و بنابراین، به دنبال 
آزادی و رفتار برابر با آن ها هســتیم و این پیام هرگز 

تغییر نمی کند. وی ادامــه داد: بر این باورم که هیچ 
شک و تردیدی درباره ارزش های مردم آمریکا، تعهدات 
و قول هــای دولت یا آژانس هــای دولت در پیش برد 
 چنیــن تعهدات و ارزش هایی و دفــاع از آن ها وجود 
ندارد. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه به ســوالی از 
ســوی مصاحبه کننده فاکس نیوز که به وی فرصتی 
مجدد بــرای دفــاع از ترامــپ را داد، گفت: رئیس 

جمهوری از طرف خودش حرف می زند. 
تیلرسون در پاسخ به اینکه آیا خودش را از ترامپ 
جدا می داند یا خیــر، گفت: من در حرف هایم درباره 

ارزش های آمریکایی صحبت کرده ام.

یادداشت 
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بسیاری از افراد منتخب ریاست جمهوری با یک انتخاب سخت روبه رو شده اند: این که 
استعفا دهند تا رئیس جمهور با مخالفت های کم تری در اقدامات مشکل ساز خود روبه رو شود، 

یا این که در خدمت کشور بمانند، هر چند که این کار به شخصیت آنان لطمه وارد کند.
نگاه شرم ســار جان کلی و سر خم شده بر روی ســینه اش در حالی که رئیس جمهور 
ترامپ، در دفاع از »مردم خوب« شــرکت کننده در اعتراض نئونازی ها در شــارلوتزویل و 
سفیدپوســت های برترپندار سخنرانی می کرد، همه چیز را به خوبی نشان داد. مردی که در 
تمام زندگی اش با باور به شایستگی و شرافت بزرگ شده است، این سخنان نژادپرستانه را 
از زبان رئیس جمهور خود می شنید. او در حالی به این سخنان گوش می داد که می دانست 
علی رغم تالش هایش برای ایجاد نظم و انضباط در کاخ سفید، باید انتظار خطابه ها، دروغ ها 
و تحریکات بیشــتری از این دست را داشته باشد که یادآور تلخ ترین خاطرات تاریخ آمریکا 
است. اگر کلی با عدم اطالع کافی از شخصیت دونالد ترامپ، این شغل را پذیرفته بود، باید 

برایش تأسف می خوردیم.
تماشای کلی و دو مشاور اقتصادی اعظم او یعنی گری کوهن و استیون منوچین، در حال 
گوش دادن به لفاظی های دونالد ترامپ در روز ۱5 آگوست، بار دیگر سؤال ضرورت وجود 
افراد شایسته در دولت را پیش کشید. آیا این افراد باید استعفا دهند یا اینکه بمانند و به کشور 
خدمت کنند؟ منتخبین سیاسی سوگند خورده اند که از قانون اساسی حمایت و دفاع کنند، اما 
از سوی دیگر، آن ها نمایندگان رئیس جمهور هستند و باید به اجرای برنامه ها و سیاست های 
او متعهد باشــند. اگر این افراد قادر به اعتراض نباشند، اگر طی تصمیم گیری در خصوص 
مسائل مهم، بین خود و رئیس جمهور، فاصله بیاندازند، هم به خود و هم به مردم کشور دروغ 
گفته اند. کسانی که در حال حاضر در مرکز تصمیم گیری های دولت قرار دارند، دوران سختی 
را پشت ســر می گذارند. همگی این افراد از شخصیت نابه هنجار دونالد ترامپ آگاهی کامل 
دارنــد. آن ها از این موضوع اطالع دارند که نام ننگ خدمت به دونالد ترامپ، تا ابد بر روی 
آن ها خواهد ماند. با این حال، اگر استدالل جمیلی کیرچیک درست باشد، بحران واقعی هنوز 
پیش رو است. ماندن افراد ارشد مانند کلی، متیس و مک مستر، مسئله ای دو سویه است. از 
طرفی این افراد می توانند با متقاعدکردن رئیس جمهور غیرقابل پیش بینی خود، یا سخت تر 
کردن کار مشاوران طرفدار او، جلوی تصمیم های مصیبت بار ترامپ را بگیرند. از طرف دیگر، 
اگر زمانی ترامپ از طریق استیضاح، یا متمم بیست و پنجم قانون اساسی، از سمت رئیس 
جمهوری عزل شود یا خود استعفا کند، این کشور نیازمند افراد شایسته ای است که شرایط 
را مدیریت کنند. آمریکا نیازمند افرادی است که مسئوالنه، قضاوت کنند چه زمانی باید از 
گزینه های قانونی علیه رئیس جمهور اســتفاده کنند، یا او را به نحوی متقاعد به استعفای 
داوطلبانه کنند. هر دو استدالل، قابل درک است. چرا که تمام این اتفاقات و آشوب ها تنها در 
هشت ماهه نخست ریاست جمهوری ترامپ و پس از طرفداری او از سفیدپوستان برترپندار، 
رخ داده است. آنچه قابل درک نیست این استدالل است که هنوز هم مردم آمریکا باید حامی 
موفقیت رئیس جمهور باشــند. بنا به هشدار وال استریت ژورنال به خوانندگانش در شماره 
۱۸ آگوست، اینکه مردم نباید »خواستار ازهم پاشی دولت این رئیس جمهور« باشند، امری 
نادرست است. هرچه زودتر ریاست جمهوری ترامپ از هم بپاشد، برای آمریکا بهتر است، و 
بهترین استدالل به نفع افراد شایسته در قدرت این است که می توانند این روند را تسریع کنند 
و بدون درگیری پیش ببرند. مشکل اما اینجا است که اگر این مقامات رده باال در قدرت مانده 
و کناره گیری نکنند، فقط اعتبار آن ها از بین نمی رود، بلکه خطرات روانی نیز برای آن ها به 
دنبال خواهد داشت که برای دیگران قابل تصور نیست. اگر جان کلی مشغول به کار در حرفه 
نظامی بود، هرگز چنین گفتاری از رئیس خود را تاب نمی آورد و همان جا اتاق را ترک کرده 
و استعفای خود را اعالم می کرد. اما در عوض، مجبور بود همان جا ایستاده و با شرم ساری، 
به صحبت های ترامپ در کنفرانس خبری گوش دهد. این ها بدون شک سؤاالتی هستند 
که احتماال ذهن اکثریت، شاید تمامی مقامات ارشد را به خود مشغول کرده اند. مردم نباید 
این افراد را قضاوت کنند. بلکه باید بدانند که اگر این افراد به خدمت در دولت ادامه دهند، 
شــاید قادر باشند آمریکا را در شرایط سخت حفظ کنند، هرچند این کار به قیمت از دست 

رفتن اعتبار و شخصیتشان باشد.

ننگ همکاری با ترامپ تا ابد باقی 
خواهد ماند

به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه دیلی میل، جو بایدن، 
معاون رئیس جمهور ســابق آمریکا، در مقالــه ای برای پایگاه 
آتالنتیک نوشت: ما اکنون رئیس جمهوری در آمریکا داریم که 
باعث جسور شدن حامیان برتری سفیدپوستان با فرستادن پیام 

حمایت و راحت بودن به آن ها شده است.
او با اشــاره به اینکه اقدام اخیر ترامپ در عفو یک کالنتر 
آمریکایی متهم به دســت زدن به تبعیض نژادی نوشــت: در 
حوادث شــارلوتزویل در اوایل ماه جاری میالدی مجددا سابقه 

طوالنی خشونت و نفرتی که مخالف با برابری نژادی در آمریکا 
است نمایان شد.

بایــدن با اشــاره بــه ســربرآوردن نئونازی هــا، حامیان 
کوکالکس کالن و برتری طلبان سفیدپوست از اتاق های تاریک 
و دور افتاده و رفتن به خیابان های یک شهر مهم تاریخ آمریکا 
در روز روشن نوشت: ما معتقدیم که در حال جنگی بر سر روح 

این ملت هستیم.
وی نوشــت: اقدامات عظیمی که ما در سال های اخیر در 
حمایــت از آزادی های مدنی، حقوق مدنی و نیروهای انســانی 
انجام دادیــم اکنون با واکنــش متقابل بی رحمانه از ســوی 

تاریک اندیش ترین افراد در آمریکا مواجه شده است.
او تأکیــد کرد: آیا ما از اینکه آن ها ســربرآوردند و متقابال 
به ما تاختند شــگفت زده هستیم؟ آیا ما فکر می کنیم که آن ها 
به همین راحتی از بیــن خواهند رفت؟ آیا ما فکر می کردیم که 
شارالتان ها و بی شرف ها و پیامبران دروغینی که در طول تاریخ 
کشور ما لکه ننگی هستند دوباره به سراغ مان نمی آیند و بار دیگر 
مهاجران را مایه دردســر جلوه نمی دهنــد و از ناامیدی و یأس 
ایجاد شــده در شهرهای خالی اوهایو و میشیگان و پنسیلوانیا و 

مناطق فراموش شــده روستایی در ویرجینیای غربی و کنتاکی 
سوءاستفاده نمی کنند؟

بایدن با اشــاره به اینکــه نفرت نــژادی در آمریکا یک 
مشــکل قدیمی اســت به »چالش ویژه« از بین بردن آن در 

ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد.
بایدن گفت: امروزه ما رئیس جمهوری در آمریکا داریم که 
علنا میان نژادپرســتان و مخالفان نفرت برابری اخالقی ایجاد 

می کنند.
بایدن تاکید کرد: ترامپ باعث جســارت پیداکردن حامیان 
برتری سفیدپوســتان شده اســت. اکنون زمانی برای کشور ما 
فرارسیده که با صراحت، پافشــاری و اعتماد راسخ بگوییم که 
یک رئیس جمهور چه کارهایی را نمی تواند انجام دهد. در آمریکا 
هیچ جایی برای این گروه های نفرت پراکن وجود ندارد. نفرت از 
سیاه پوستان، یهودیان، مهاجران و همه کسانی که »دیگری« 
نامیده می شــوند بــه هیچ وجه پذیرفته و تحمل نمی شــود و 
نفرت پراکنی فضای امنی در هیچ جای این کشور نخواهد داشت. 
این آمریکایی است که من می شناسم. بایدن با اشاره به برپایی 
تظاهرات در اعتراض به نژادپرستی در بوستون تاکید کرد در این 

اعتراضات تعداد مخالفان نژادپرستی بسیار بیشتر از نژادپرستان 
بوده است.

وی اظهار کرد: حاال نیز ترامپ اقدام به عفو یک مقام پلیس 
کرده که باعث وحشت جامعه التین تبارها شده است. ترامپ با 
این اقدام حقوق اساسی را زیرپا گذاشته، از دستور دادگاه فدرال 
سرپیچی کرده و آن پلیس یک زندان بدنام آکنده از شکنجه و 
سوءاستفاده را اداره می کرده که طبق گفته خودش یک »کمپ 
کنســانتره زندانیان« بوده اســت. بایدن گفت: ما باید وظایف 
ناتمام رئیس جمهور را انجــام دهیم. ما باید ارزش های آمریکا 
را حفظ کنیم. ما باید از قانون اساسی کشورمان دفاع کنیم و به 
خاطر داشته باشیم که فرزندان ما همه چیز را می بینند و باید به 
آن ها نشان دهیم که آمریکا همواره سرچشمه نور است. بایدن 
در عیــن حال در گفت وگویی با ان پــی ار در را به روی احتمال 
کاندیداتوری اش برای انتخابات ریاســت جمهوری سال ۲۰۲۰ 
علیه ترامپ باز گذاشــته و گفته است: من تمایلی برای کاندیدا 
شدن برای ریاســت جمهوری ندارم اما به سرنوشت نیز احترام 
زیادی می گذارم اگرچه االن طرحی برای این کاندیداتوری ندارم 

اما قول نمی دهم که این کار انجام ندهم.

جو بایدن: ترامپ نژادپرستانان را جسور کرد

به گزارش خبرگزاری شینهوا از قاهره، سخنگوی در بیانیه ای گفت؛ عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور بر تمایل مصر به پیش برد این طرح و نهایی کردن قراردادهای مربوط به آن تاکید کرد.
سیسی به الکسی لیخاچف رئیس شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه )روس اتم( گفت، طرح ساخت یک نیروگاه هسته ای در استان مطروح نشانه جدیدی از دوستی و همکاری بین مصر و روسیه است.

لیخاچف نیز گفت این طرح برای او اهمیت فراوانی دارد و امیدوار است هرچه سریعتر کار روی آن شروع شود. مصر و روسیه توافقنامه اولیه ساخت چهار نیروگاه هسته ای در مصر تا سال ۲۰۲۲ را در سال ۲۰۱5 
امضا کردند اما توافق نهایی در این رابطه تا کنون به دست نیامده بود. به گزارش خبرگزاری رسمی منا )MENA(، مصر در مه ۲۰۱6 از دریافت وامی به ارزش ۲5 میلیارد دالر از روسیه برای ساخت نیروگاه هسته ای 
خبر داد. رسانه های روسیه خبر دادند این کشور ۸5 درصد هزینه های ساخت نیروگاه و مصر نیز ۱5 درصد هزینه ها را تقبل خواهند کرد. مصر  این وام را در یک دوره زمانی ۲۲ ساله با سود ساالنه سه درصد که از 

سال ۲۰۲9 شروع می شود بازپس خواهد داد.

مذاکره روسیه 
برای ساخت نیروگاه 

هسته ای در مصر

پاورقی 

پنجم ژوئن ۲۰۱۷ چهار کشــور عربی به محوریت عربستان سعودی )مصر، امارات متحده 
عربی، بحرین و عربستان( روابط خود را با قطر قطع کردند. تعداد زیادی از کشورهای عربی نیز 
به پشــتیبانی از این اقدام قطع روابط خود با قطر را اعالم کردند. کشورهایی مانند لیبی، یمن، 
مالدیو، سنگال، موریتانی، چاد، کومور، نیجر و گابن. دولت اردن نیز سطح مناسبات دیپلماتیک 

خود را با قطر کاهش داد. 
در این میان ایران در اولین واکنش نسبت به قطع رابطه عربستان و چند کشور عربی با قطر 

از تنش به وجودآمده ابراز نگرانی کرد. 
سخنگوی وزارت خارجه ایران بیان داشت: »اختالفات فعلی تنها از طریق روش های سیاسی 

و مسالمت آمیز و گفت وگوهای شفاف و صریح قابل حل است.«
تیتر خبرهای رسانه های ایرانی بالفاصله بعد از انتشار این خبر توجهات را جلب کرد: » قطر 

کشوری کوچک با گنجی بسیار بزرگ برای ایران«. 
قطر بر اساس آمارها صندوق ذخیره ارزی عظیمی دارد و بیش از ۳۰ میلیارد دالر در سهام و 

میلیاردها دالر را در دارایی های دیگر سرمایه گذاری کرده است. 
قطر بزرگ ترین صادرکننده گاز مایع در جهان است. این گاز طبیعی به بسیاری از کشورها در 
منطقه از طریق امارات متحده عربی و عمان صادر می شود. در واقع به طور خالصه قطر بازاری 
۴ تا 5 میلیارد دالری است که سهم ایران از آن تنها ۱65 میلیون دالر در سال گذشته بوده است. 
پس از محاصرة اقتصادی قطر توســط چهار کشور عربی، ایران می تواند در زمینه بازرگانی 
و اقتصادی راه خروجی برای قطر فراهم آورد و این فرصت بسیار خوبی برای بازرگانان و تجار 

ایرانی به ویژه در زمینه ی مواد غذایی و کشاورزی است. 
با نگاهی به آمار متوجه می شویم که امارات بزرگترین شریک تجاری قطر و عربستان سعودی 
دومین شریک آن در جهان است. ارزش مبادالت ساالنه میان قطر و عربستان تقریبا ۷ میلیارد 

دالر است و اکنون شاید بهترین فرصت برای ایران باشد، تا از این گنج سهمی ببرد. 
قطر نیز دست روی دست نگذاشته و با تقویت رابطه اش با همسایگان دیگر و از جمله ایران در 
این فرصت تسهیالتی را نیز برای ایرانیان فراهم کرده است ازجمله با صدور بخشنامه ای، صدور 

روادید فوری و ویژه شش ماهه برای تجار ایرانی در دستور کار این کشور قرارگرفت. 
» کشور قطر در طول سی وهفت سال گذشته یعنی بعد از پیروزی انقالب اسالمی در سال 
۱9۷9 یکی از کشورهای مجموعة عربی حوزه ی خلیج فارس بود که از همان زمان سعی کرد 
رابطة معتدل و متناسبی را با ایران برقرار نماید. بعد از شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس 
در سال ۱9۸۱ که برای هماهنگی شش کشور حوزه ی خلیج فارس و در واقع برای هماهنگی 
سیاست هایشان در رابطه با جنگ عراق علیه ایران بود، کشور قطر به همراه پادشاهی عمان سعی 
کردند که روابط معتدلی با ایران داشته باشند. قطر به اعتبار اینکه یک کشور کوچک در حوزه ی 
خلیج فارس اســت، اختالفات زیادی به لحاظ دیدگاه های سیاسی با عربستان دارد و ازآن جایی 
که عربســتان نگاهی کامال تهاجمی به ایران داشــته، قطر همواره سعی کرده است که روابط 
خودش را ایران حفظ نماید. به دلیل اینکه قطر در آب های خلیج فارس )فالت قاره( مشترکات 
و همکاری هایی در حوزة استخراج نفت و گاز با ایران دارد و این مسئله به لحاظ اقتصادی برای 

قطر بسیار مهم است. به همین جهت قطر تالش می کند که روابط خود را با ایران حفظ کند. 
اختالفات اخیری که میان عربستان، امارات ، بحرین و مصر با قطر به وجود آمد باعث شد این 
کشور به ایران متمایل تر شود. ایران هم آسمان خود را برای پروازهای مسافربری قطری گشود 

که کمک بزرگی به اقتصاد این کشور بود.«
»به طور طبیعی قطر در طول بحران شش سالة سوریه در کنار ترکیه و عربستان قرار داشت، 
اما با توجه به اختالف نظر شدیدی که اخیرا بین عربستان و قطر به وجود آمد، لذا به نظر می رسد 
که قطر اکنون به شدت نیازمند حمایت ایران است. و در آینده قطعا قطر ناچار خواهد شد که از 
شورای همکاری خلیج فارس خارج شود و یک بلوک جدیدی با شرکت برخی کشورهای منطقه 
مانند ایران، عراق و حتی سوریه و لبنان و یمن ایجاد نماید تا بتواند در مقابل عربستان بایستد. 
عربســتان هم سعی خواهد کرد که قطر را مهار کند و سیاست های قطر را با ریاض هماهنگ 

سازد.«

روابط ایران و قطر پس از محاصره قطر

کودکان رقه و داستان های هولناک از زندگی تحت 
حکومت داعش

روابط حماس و مصر روبه بهبود است

اسرائیل، اولین بازنده جنگ در سوریه

قطر: زمان پایان محاصره فرا رسیده است

تیلرسون: ترامپ از طرف خودش حرف می زند


