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تنش اروپا و آمریکا
فرامرز اصغری

دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا ابعاد جديدی از سياست 
تهاجمی خود در صحنه جهانی را آغاز كرده است كه محور آن 
را افزاي��ش تعرفه های واردات فوالد و برخی محصوالت از اروپا 
و البته برخی كش��ورهای شرق آسيا به آمريکاست. ترامپ ادعا 
دارد كه در چارچوب تحقق وعده های انتخاباتی اين سياس��ت 
را اجرا می كند. هر چند اين مولفه را نمی توان ناديده گرفت به 
ويژه اينکه وی در عرصه داخلی با چالش��های سياسی بسياری 
از جمله اس��تعفای نزديک و مش��اورانش و البته پرونده سازی 

عليه دامادش مواجه اس��ت اما اين س��وال مطرح است كه چرا 
ترام��پ چنين اقدام��ی را در قبال اروپا انج��ام داده در حالی 
كه به هم تنيدگی و ارتباط گس��ترده سياس��ی اقتصادی ميان 

طرفين وجود دارد؟
 در پاس��خ به اين پرسش ابتدا بايد گفت كه ترامپ ادعای 
تامي��ن منافع آمريکا براس��اس ديدگاه خ��ود را دارد و در اين 
رابطه نيز هيچ كشوری را دوست نمی داند و تاكيد هر كشوری 
كه در چارچوب خواس��ت آمريکا حركت نکند بايد تنبيه شود. 
ب��ه عبارتی او جمالت دوران ب��وش را كه می گفت هر كه با ما 
نيس��ت عليه ماس��ت را تکرار می كند. براين اساس ترامپ در 
كنار نگاه اقتصادی، با اقدام عليه اروپا س��عی دارد جديت خود 
در تحقق ش��عارهايش را به نمايش گذارد ك��ه مولفه ای برای 

باج گيری از ساير كشورها خواهد بود.
 در اين ميان يک اصل در رفتار ترامپ مش��اهده می شود 

و آن اينکه وی همزمان مطالبات خود را نيز مطرح می س��ازد. 
ترامپ چند خواس��ته را از اروپايی ها دارد اول افزايش واردات 
آمري��کا به اروپا و كاه��ش واردات از اروپا ب��ه عنوان مولفه ای 
برای تقويت اقتصاد درونی آمريکا از خواسته های ترامپ است 
چنانک��ه وی وعده اقتصاد آمريکايی برای مردم اين كش��ور را 

سر داده است. 
دوم آنک��ه وی خواس��تار افزايش هزينه كرد كش��ورهای 
اروپايی در ناتو شده است آمريکا از دوران اوباما تاكيد دارد كه 
ديگر نبايد هزينه های امنيت س��اير كشورها را بپردازد چنانکه 
جان كری در س��خنان خ��ود تاكيد دارد آمري��کا پليس جهان 
نيست و همه كشورها در امنيت جهان بايد ايفای نقش كنند. 
ترامپ نيز از زمان رسيدن به رياست جمهوری آمريکا خواستار 
افزايش بودجه دو درصدی اعضای ناتو ش��ده و تاكيد می كند 

كه آمريکا نبايد هزينه های امنيت اين كشورها را بپردازد.

سوم آنکه آمريکا خواس��تار همراهی اروپا با اين كشور در 
قبال جمهوری اس��المی ايران در قالب تغيير برجام و برچيدن 
توان موش��کی و موقعيت منطقه ای اي��ران و نيز همگرايی در 
برابر روسيه و كره ش��مالی است. آمريکا تاكيد دارد كه اروپا يا 
باي��د در كنار آمريکا عليه اين كش��ورها اقدام نمايد و يا اينکه 

محکوم به پذيرش تحريم هاست. 
آنچه اين روزها از سوی آمريکا صورت می گيرد را می توان 
قدرت نماي��ی آمريکايی با بهره گيری از ابزار اقتصادی دانس��ت 
كه برگرفته از توهم نتيجه بخش بودن سياس��ت تحريم است. 
اروپايی كه زمانی با آمريکا در تحريم كشورها همراهی می كرد 
اي��ن توه��م را ايجاد كرده كه با سياس��ت تحري��م می توان به 
خواس��ته ها رس��يد و اكنون خود گرفتار اين بازی شده است. 
روي��ه ای ك��ه تقابل ها ميان اروپ��ا و آمريکا را اجتن��اب ناپذير 

ساخته و هر روز بر ميزان شکاف آنها افزوده می شود. 

مترجم: حسين ارجلو2018/03/11كیوسك

ترامپ خواس�تار اع�دام قاچاقچی�ان مواد مخدر 
شد/ دونالد ترامپ، رئيس جمهوری آمريکا با بيان اينکه 
قاچاقچي��ان موادمخدر درحال به قتل رس��اندن هزاران 
نفر هس��تند و "حتی به زندان هم نمی افتند" خواس��تار 
مجازات مرگ برای اين افراد شد. وی در سخنرانی خود 
در پنسيلوانيا گفت كه كشورهايی مانند سنگاپور و چين 
به دليل مجازات های شديدتر دارای ميزان پايين تری از 
جرايم موادمخدر هس��تند. ترام��پ در اين باره گفت: اگر 
شما كس��ی را بکش��يد با مجازات مرگ مواجه خواهيد 
شد و يا به حبس ابد محکوم می شويد. تنها راه مبارزه با 

موادمخدر از طريق اعمال مجازات های شديد است.
کش�ورهای بیش�تری از تعرفه ها معاف می شوند/ 
اس��تيون منوچين وزي��ر خزانه داری آمريکا در س��خنانی 
تاكي��د كرد: دونالد ترامپ احتماال كش��ورهای بيش��تری 
را از تعرفه های تجاری مس��تثنی خواه��د كرد. منوچين 
گف��ت: رئيس جمه��ور می تواند درباره معافيت كش��ورها 
تصميم گيری كند و پيش بينی من اين اس��ت كه برخی 
كشورهای ديگر نيز طی دو هفته آينده از اعمال تعرفه ها 
معاف می شوند. وی افزود: معافيت ها درباره كاالهای خاص 

توسط ويلبور راس وزير بازرگانی اتخاذ خواهد شد.
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زورگی�ران داعش�ی در پاکس�تان/ در حالی كه از 
مدت ه��ا قبل زمزم��ه فعاليت داعش به ص��ورت پنهانی 
در پاكس��تان به گوش می رس��يد س��رانجام اولين گروه 
تروريستی كه به صورت مستقيم زير نظر داعش فعاليت 
می كردند، در ش��هر كراچی كش��ف ش��د. س��ازمان های 
اطالعاتی پاكستان پس از دريافت گزارش يک زورگيری 
كالن در كراچی موفق به يافتن س��رنخ هايی از وابستگی 
زورگيران به داعش شدند. گزارش ها حاكی است تاجری 
به نام رسول كريم با دريافت يک تماس مشکوک از سوی 
زورگيران تهديد شد كه اگر مبلغ اعالم شده توسط آنان 

را فراهم نکند، كشته خواهد شد.
حمل�ه به وزی�ر خارجه پاکس�تان با س�طل رنگ/ 
»خواجه آصف« كه برای ش��ركت در يک جلس��ه سياسی 
به ش��هر س��يالکوت رفت��ه بود، م��ورد حمله ي��ک جوان 
پاكس��تانی قرار گرفت. اين جوان با پاشيدن رنگ سياه به 
صورت و لباس های وزير خارجه پاكستان اعتراض خود به 
سياست های جاری در اين كشور را اعالم كرد. از سوی ديگر 
خواجه آصف بدون توجه به اتفاق پيش آمده سخنرانی خود 
را ادامه داده و در حالی كه لباس و صورت او سياه شده بود 

حاضر نشد سخنرانی خود را نيمه تمام رها كند.
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عروس س�ابق رئیس مافیای ایتالیا به پارلمان راه 
یافت/ يک زن ايتاليايی كه طی 27 سال گذشته، چهره 
خود را در مالء عام نش��ان نداده است، در انتخابات ايتاليا 
ب��ه عنوان نماينده حزب »پنج س��تاره« ب��ه پارلمان اين 
كش��ور راه يافت. اين زن به نام »پی يرا يِلو«، ده ها س��ال 
است كه به خاطر ترس از مافيای ايتاليا به صورت پنهانی 
زندگی می كند؛ اما توانس��ت 51 درصد آرا را در سيسيل 
از آن خود كند. ش��هروندان اين ش��هر ب��ه اين زن لقب 
»نامزد بی چهره« را داده اند. در هنگام تبليغات انتخاباتی، 
پی ي��را يِلو چهره خود را با روس��ری می پوش��اند و يا در 

مصاحبه های تلويزيونی از پشت ظاهر می شد.
پرتاب موفقیت آمیز موشک های »خنجر« در روسیه/ 
وزارت دفاع روسيه اعالم كرد يک فروند هواپيمای جنگنده 
»مي��گ-31« متعلق به نيروهای هوافضای روس��يه، پرتاب 
موش��ک های هايپرسونيک از سامانه موش��کی پرنده دارای 
دقت بس��يار باالی »خنجر« را با موفقيت اجرا كرد. خلبانان 
اين جنگنده در منطقه حوزه نظامی جنوبی خاک روس��يه 
در چارچ��وب انجام وظايف رزمی خود ب��ه پرواز درآمده و با 
موفقيت و با دقت كامل موشک های هايپرسونيک را به سمت 

اهداف تعيين شده در اين منطقه نظامی شليک كردند. 
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کش�ته  س�اح  به ض�رب  آمریکای�ی  چه تع�داد 
ش�ده اند؟/ بررس��ی آمارهای رسمی نش��ان می دهد از 
ابتدای س��ال 2013 سال تاكنون )كمی بيش از 5 سال 
پيش(، در كشور آمريکا مجموعا 1624 مورد »تيراندازی 
ب��ا تلف��ات انبوه« رخ داده اس��ت. در اي��ن تيراندازی ها، 
تاكن��ون 1882 ت��ن كش��ته ش��ده اند و 6874 نفر نيز 
مجروح شده اند. بررس��ی جزئی تر آمارها طبق داده های 
گان وايولنس آركاي��و نيز نش��ان می دهد از ابتدای س��ال 
2018 تاكن��ون )67 روز اخي��ر( 41 م��ورد تيراندازی با 
تلفات انبوه در نقاط مختلف اين كشور رخ داده است كه 

طی آن 68 تن جان باخته و 164 نفر زخمی شده اند.
ش�کایت انجم�ن ملی س�اح آمریکا ض�د قوانین 
س�خت گیرانه/ انجم��ن مل��ی س��الح آمريکا ب��ه عنوان 
بزرگترين البی حامی حق نگهداری س��الح در اين كشور 
از قانون جديد مجلس ايالتی فلوريدا برای سخت گيری در 
زمينه خريد و حمل سالح گرم، شکايت كرده است. شبکه 
سی ان ان به نقل از »كريس كکس« رئيس بخش اقدامات 
قانونی انجمن ملی س��الح آمريکا اعالم كرد كه دارندگان 
سالح در آمريکا كه به قوانين اين كشور احترام می گذارند 
و نبايد به خاطر تخلف يک »فرد پريشان« مجازات شوند.
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شکنجه ۳۰ هزار زندانی سياسی 
ماهورا کيهانی

عربستان س��عودی نامی است كه شايد در ماه های 
اخير به كرات ش��نيده شده اس��ت اما آنچه در هياهوی 
جنگ افروزی ه��ا و جنگ طلبی های س��عودی كمتر به 
چش��م می آيد وضعيت حقوق بش��ر درون��ی اين رژيم 
است بويژه اينکه اصالحات اجتماعی بن سلمان بسياری 
از مباح��ث را به حاش��يه برده اس��ت. به عن��وان نمونه 
سازمان های حقوق بش��ر بين الملل از رياض خواسته اند 
مانع دخالت نيروهای امنيتی در دس��تگاه قضا بش��ود 
و از ص��دور اح��کام بر اس��اس ميل ش��خصی قضات و 
اتهامات بی اس��اس و دروغين جلوگي��ری كند؛ چراكه 
تا كنون ده ها گزارش به دس��ت آنها رس��يده كه حاكی 
از بی عدالتی دادگاه های عربس��تان در محاكمه متهمان 
اس��ت و از اين رو اين س��ازمان ها خواستار آزادی فوری 

زندانيان سياسی شده اند.
 اين روزها در عربس��تان ش��رايط پيچيده و دشوار 
اس��ت و اتهام افکنی های بی اساس به افراد از سوی نظام 
افزايش يافته و سايه مسئوالن و نيروهای امنيتی حتی 
بر ريگ های بيابان نيز احس��اس می ش��ود و اس��تبداد 
و طغي��ان نظ��ام روز ب��ه روز در حال افزايش اس��ت تا 
سياس��ت های انتقام جويانه خود را هرچه بيش��تر اجرا 
كند تا چند صباحی بيش��تر بتوانن��د بر مردم حکومت 

كنند و به قدرت طلبی خود ادامه دهند.
گزارش ه��ا و آم��ار محل��ی حاكی از آن اس��ت كه 
حدود 30 هزار زندانی سياس��ی و فعال حقوق بش��ر در 
زندان های عربس��تان به س��ر می برند. حس��م نمونه ای 
از رفتارهای خودس��رانه و بازداش��ت غير قانونی فعاالن 
سياس��ی اس��ت كه البته منحصر به اين افراد نمی شود، 
زيرا زندان های آل س��عود سرش��ار از زندانيانی است كه 
بنا بر اتهام  های واهی و بی اس��اس بازداش��ت شده اند و 
از بدرفتاری و شکنجه رنج می برند و پرونده حسم فقط 
نمونه كوچکی است كه وضعيت 30 هزار زندانی سياسی 
را نشان می دهد كه در زندان به سر می برند و بيشتر آنها 

هنوز محاكمه هم نشده اند و اتهام آنها معلوم نيست.
از زمان آغاز دهه ش��صت يعنی بيش از 50 س��ال 
است كه مخالفان و معارضان نظام عربستان در معرض 
انواع ش��کنجه و اهانت و محدوديت و نقض حقوق خود 
قرار دارند و به صورت خودسرانه و غير قانونی بازداشت 
می شوند و پس از بازداشت نيز از حق مالقات با خانواده 
خود محروم هس��تند و حتی خانواده ه��ای آنها نيز در 
رعب و وحشت و بی اطالعی از حال فرزندان خود به سر 
می برند و هيچ پاس��خی نيز از س��وی مسئوالن امنيتی 
دريافت نمی كنند. بس��ياری از زندانيان سياس��ی برای 
مدت طوالنی و گاه به مدت يک سال در زندان انفرادی 
محب��وس می ش��وند و در اين م��دت با ان��واع روش ها 
ش��کنجه می ش��وند و تمام قوانين داخلی و بين المللی 
در برخورد با زندانيان نقض می ش��ود تا جايی كه هيچ 
نش��انی از عدالت در اين زندان ها باق��ی نمی ماند و در 
دادگاه ها و زندان ها براس��اس ساليق و ميل شخصی با 

زندانيان برخورد می شود. 
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س��ران انگليس با بحران های 
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
داخل��ی و خارج��ی مواج��ه 
را  س��تيزی  روس  هس��تند 
مولفه ای برای فرار از بحران ها قرار داده اند چنانکه 
به دنبال مس��موميت يک جاسوس سابق روسيه و 
دخت��رش با گاز اعصاب در انگليس، نخس��ت وزير 
اين كش��ور گفته اس��ت تحريمهای جديدی عليه 

روسيه در ارتباط با اين حادثه اعمال می كند.
 همزم��ان گروهی ديگ��ر نيز دول��ت بريتانيا 
را تحت فش��ار ق��رار داده ان��د تا اقدام ب��ه توقيف 
دارايی های آن دس��ته از اليگارشهای روس نزديک 
به والديمير پوتين و معرفی ش��ده از سوی آمريکا 

مستقر در خاک بريتانيا كند.
ترزا می حمله به سرگئی اسکريپال و دخترش 
با گاز اعصاب در ش��هر س��الزبری انگليس را يک 
"جنايت وحش��تناک و بی مالحظه" خوانده و چند 
نماينده حزب محافظه كار انگليس در پارلمان اين 
كش��ور خواهان تدابير سرس��ختانه عليه كرملين 
ش��ده اند. نخس��ت وزير انگليس خاطرنشان كرد، 
اگر ثابت ش��ود دولت روس��يه از باب��ت اين تالش 
عليه جان اس��کريپال مسئوليت داش��ته "آنچه را 
كه درست اس��ت" انجام خواهد داد. روزنامه ديلی 
تلگراف گزارش كرد، تحريمهايی كه ترزا می عليه 
روسيه اعالم می كند ممکن است شامل لغو رواديد 
اليگارش های روس��ی و اخراج ك��ردن ديپلماتهای 

روسيه باشند.

توبياس الوود، مشاور وزير دفاع انگليس گفت، 
م��ا نبايد ش��تابزده عم��ل كنيم اما بايد پاس��خی 
قدرتمن��د بدهيم و اين مس��اله را با همپيمانانمان 
در نات��و و همچنين در جريان نشس��ت بعدی اين 
ائتالف در بروكس��ل در م��اه ژوئيه مطرح خواهيم 
كرد. او خاطر نشان كرد: يک سری سوالهای بزرگ 
مطرح می ش��ود از جمله اين كه قرار اس��ت ش��ما 
چطور با يک حمله وحش��تناک و پنهانی كه عمدا 

برای ايج��اد خرابکاری در جامعه ما صورت گرفت 
برخورد خواهيد كرد.

فيلي��پ هاموند وزي��ر داراي��ی انگليس اعالم 
ك��رد: به ه��ر دولت خارج��ی كه در مس��موميت 
جاس��وس دوجانبه روس در انگليس دست داشته 
باش��د، "پاسخ مناسب" خواهيم داد. وی ادامه داد: 
بنابراي��ن ما بايد ب��ه پليس اجازه دهي��م كه اين 
پرونده را پيگيری كند.سکريپال زمانی در سرويس 

اطالعاتی ارتش روس��يه خدم��ت می كرد و پس از 
متهم ش��دنش در سال 2010 به انگليس پناهنده 
ش��د. وی در س��ال 2004 توس��ط س��رويس های 
امنيت��ی فدرال روس��يه به ظن خيان��ت به عوامل 
روس در س��رويس اطالعات انگليس دستگير و در 
س��ال 2006 طی يک محاكمه س��ری به 13 سال 

حبس محکوم شد 
اس��کريپال اعت��راف كرد كه ب��ه عوامل روس 
در MI6 در ع��وض گرفت��ن پ��ول خيان��ت كرده 
اس��ت. با اين حال وی در س��ال 2010 مورد عفو 
رياس��ت جمهوری وق��ت، ديميتری م��دودف قرار 
گرفت و در جريان يک عمليات مبادله جاسوسان 
مي��ان روس��يه و آمريکا از زندان آزاد ش��د. پليس 
ناحيه ويلتش��اير ك��ه منطقه س��الزبوری در حوزه 
اس��تحفاظی آن قرار دارد اعالم كرد كه ظاهرا اين 
مرد و زن همديگر را می ش��ناخته اند و هيچ آثاری 
از جراحت مش��هود روی بدنش��ان نداشتند. وزير 
كش��ور انگلي��س خبر داد 5 اث��ر از گاز اعصاب در 
محل مسموميت جاسوس سابق روس در انگليس 

كشف شده است.
 اَمب��ر راد وزي��ر كش��ور انگلي��س خب��ر داد 

تحقيقات پليس اين كش��ور درباره مسموم كردن 
جاس��وس اس��بق روس و دخترش ادامه داشته و 
ردپايی از گاز اعصاب پيدا ش��ده اس��ت. همچنين 
خانم راد وزير كشور انگليس خبر داد در تحقيقات 
پيرامون مس��موم كردن اين جاسوس اسبق روس، 
پليس انگليس بيش از 240 ش��اهد را شناس��ايی 
ك��رده و در ح��ال بررس��ی بي��ش از 200 مدرک 
اس��ت. تنش ها ميان دو كشور در حالی باال گرفته 
ك��ه در اقدام��ی كه می تواند ب��ه تحريک آمريکا و 
انگليس باشد دادستانی لتونی اعالم كرد، اين مرد 
جاس��وس اتهام های خود را پذيرفته اس��ت و اين 
ج��رم می تواند تا ده س��ال حبس را ب��رای وی به 
همراه داش��ته باش��د.در پرونده جنايی اين متهم 
انتقال اطالعات محرمانه لتونی به كش��ور خارجی 
و در اختيار داش��تن غيرقانونی سالح و مهمات به 

چشم می خورد.
در اين ميان در قدرت نمايی روس��يه در برابر 
تهديدات غرب ارتش روس��يه يک سامانه موشکی 
آئروبالس��تيک مافوق صورت را با موفقيت آزمايش 
كرد. در اين ميان والديمير پوتين رئيس جمهوری 
روس��يه تاكيد كرد ك��ه بازگرداندن ش��به جزيره 
كريمه ب��ه اوكراين تحت هر ش��رايطی غيرممکن 
اس��ت و هيچ��گاه رخ نخواهد داد. ب��ه دنبال بروز 
ناآراميه��ا و جن��گ داخل��ی در اوكراين در س��ال 
2014، ش��به جزيره كريمه ب��ا برگزاری يک همه 

پرسی به فدراسيون روسيه ملحق شد.

تنش های انگلیس و روسیه وارد ابعاد جدیدی شد

لندن – مسکو در نبرد مسمومیت جاسوس دو جانبه 

یاست چين  تکيه مادام العمر پينگ بر کرسی ر
كنگره خلق چين در يک رای گيری  محدوديت دوره رياس��ت 

خط جمه��وری و معاونت رياس��ت جمهوری را ك��ه دو دوره پنج س����ر
س��اله بود، برداش��ت و به اين ترتيب ش��ی جينپينگ، رئيس 

جمهوری كنونی عمال می تواند مادام العمر در اين منصب باقی بماند.
كنگره خلق چين برای رای گيری درباره قانون اساسی كشور تشکيل جلسه داد 
كه نتيجه آن افزايش دوره رياست جمهوری است. بر اساس اين اصالح قانون اساسی 
چين، دوران رياست جمهوری فقط به دو دوره پنج ساله محدود نخواهد ماند و با اين 
اقدام، ش��ی جينپينگ، رئيس جمهور چين عمال می تواند پس از پايان دو دوره پنج 
ساله رياست جمهوری، كماكان برسر قدرت باقی بماند. اين اصالحيه با 2958 رای 
موافق دو رای مخالف و سه غايب در كنگره حدودا سه هزار عضوی به تصويب رسيد. 

شی جينپينگ اولين فردی بود كه رای خود را درون صندوق انداخت. 
پيش��تر خبرگزاری دولتی چين گزارش داد كه لغ��و محدوديت دوران معاون 
رياس��ت جمهوری هم از ديگر پيش��نهادهای مربوط به تغيير قانون اساسی است. 
حاميان ح��زب حاكم خلق چين معتقدند كه تصميم امروز كنگره خلق از حمايت 
عمومی برخوردار اس��ت و تاكيد دارند كه چين خوش ش��انس است كه رهبری با 

ظرفيت های شی جينپينگ دارد.
ش��ی جينپينگ، دومين دور رياست خود به عنوان رئيس حزب حاكم را از ماه 
اكتبر گذش��ته آغاز كرد. محدوديت دو دوره برای رياس��ت جمهوری پس از مرگ 
مائو در س��ال 1976 توس��ط دنگ شيائوپينگ به قانون اساسی چين اضافه شد كه 
معتقد بود حکومت تک نفری و بر اس��اس ش��خصيت و طرز فکر يک نفر خطرناک 
اس��ت و به جای آن بايد بر رهبری جمعی تاكيد داش��ت. دولت چين اعالم كرده 
حذف محدوديت دو دوره امری اس��ت ك��ه می تواند اقتدار حزب حاكم را با حضور 
شی جينپينگ در مركزيت آن، حفظ كند. با اين حال روزنامه "خلق"، ارگان حزب 
كمونيست چين نوشته اين امر به معنی رياست جمهوری مادام العمر نيست. حزب 
حاكم در سال 2016 به شی جينپينگ لقب رهبر "مركزی" را داد كه تقويتی قابل 

توجه در جايگاه وی در آن زمان بود.

قطر و سعودی همچنان در سرشاخ 
تنش مي��ان دوحه و رياض همچنان در حال ش��دت گرفتن 

اس��ت چنانک��ه قطر اعالم ك��رد: تا پايان، ب��ه تعقيب قضايی چ�����الش
عربس��تان و هم پيمانانش به س��بب نقض قانون بين الملل و 

حقوق بشر بر ضد قطر، ادامه خواهد داد.
علي بن ُصِميخ الِمّري رئيس كميته ملي حقوق بشر قطر تأكيد كرد: درخواست 
قطر آن اس��ت كه از هيچ يک از طرفهاي بحران بين كش��ورهاي شوراي همکاري 
خليج )فارس( جانبداري نش��ود. به نظر مي رسد فضاي روابط تيره كشورهاي عضو 
اين ش��ورا در آس��تانه تيرگي ديگري قرار دارد و قطر تصميم گرفته است تا پايان، 
عربس��تان و هم پيمانانش را به علت اقدام رياض به نقض قانون بين الملل و حقوق 
بش��ر، تعقيب قضايي كند. علي بن فطيس المري دادستان كل قطر گفت: كاري كه 
ام��روز انجام مي دهيم و تدابيرش را آغاز كرده اي��م و گام بزرگي نيز در اين تدابير 
برداش��ته ايم آن است كه چهار هزار و دويس��ت و هفده موضوع را مطرح كرده ايم. 
دادس��تان كل قطر تأكيد كرد دوحه از نظر سياس��ي و اقتصادي محاصره را پشت 

سر گذاشته است.
  محم��د بن عبدالرحم��ن آل   ثاني وزير خارجه قطر نيز در پاس��خ به س��خنان 

بن سلمان گفت: كشورها با حجم و اندازه شان قياس نمي شوند.
در ادامه تنش��ها ميان دو كش��ور وزير خارجه قطر ك��ه حامل نامه ای از جانب 
»تميم بن حمد آل ثانی« امير قطر برای رئيس جمهور س��ودان است، وارد خارطوم 
ش��د. »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« وزير خارجه قطر در س��فری دو روزه وارد 
خارطوم پايتخت س��ودان شد و قرار اس��ت نامه ای از جانب امير قطر تقديم »عمر 
البش��ير« رئيس جمهور س��ودان نماي��د. آل ثانی به محض ورود ب��ه خارطوم مورد 
اس��تقبال »أحمد غندور« همتای س��ودانی خود قرار گرف��ت. »قريب اهلل الخضر« 
س��خنگوی رس��می وزارت خارجه س��ودان در اين باره گفت كه وزير خارجه قطر 
گفت وگوهايی با همتای سودانی خود انجام داد. اين دومين نامه امير قطر در كمتر 
از 10 روز گذشته است و سفير قطر در خارطوم 10 روز پيش نيز نامه ای از جانب 

امير قطر تقديم البشير كرد.

یکا بر جو سازی شيميایی  اصرار آمر
در ادام��ه اقدامات تنش آفرين در س��وريه، وزي��ر دفاع آمريکا 

ديروز با تکرار ادعاها درباره استفاده از حمالت شيميايی توسط غ�رب آس�یا
دولت و ارتش سوريه، اتهام زنی هايی هم عليه روسيه وارد كرد.

در ادامه ادعاهای مقام های آمريکايی درباره استفاده دولت سوريه از »حمالت 
شيميايی عليه مخالفان«، رئيس پنتاگون باز هم در اين باره اظهارنظر كرد. »جيمز 
متي��س« وزير دفاع و رئي��س پنتاگون آمريکا، ديروز يکش��نبه به س��وريه درباره 
اس��تفاده از »حمالت شيميايی عليه مخالفان« هشدار داد و همچنين از روسيه به 

دليل حمايت هايش از دمشق، به شدت انتقاد كرد.
او با لحنی تهديدآميز گفت: »برای آنها)دولت و ارتش سوريه( بسيار نابخردانه 
خواه��د ب��ود كه از س��الح های ش��يميايی اس��تفاده كنند و من فک��ر می كنم كه 
رئيس جمه��ور ترامپ به روش��نی موضع خودش را درباره اي��ن موضوع ابراز كرد«. 
وزير دفاع آمريکا كه در راه س��فر به عمان صحبت می كرد، البته تاكيد كرد كه او 
در حال حاضر ش��واهد و مداركی مبنی بر حمالت ش��يميايی با گاز كلر ندارد اما 
گزارش های رسانه ای در اين باره را ديده است.دولت سوريه كه هدف اتهام زنی های 
مقام ها و رس��انه های غربی بوده است، بارها هرگونه استفاده از حمالت شيميايی را 
رد كرده اس��ت. خبر ديگر آنکه وزارت دفاع روسيه و ارتش سوريه در حال مذاكره 
با گروه های مس��لح در غوطه شرقی هستند تا بتوانند غيرنظاميان را از اين منطقه 
خ��ارج كنند. گروه موس��وم به »نيروهای دموكراتيک س��وريه« از برخی از مناطق 
تحت تس��لط خود در مرزهای س��وريه و عراق واقع در ريف جنوب شرقی ديرالزور 

عقب نشينی كرد تا داعش از آن به عنوان راه امدادرسانی استفاده كند.
از سوی ديگر ارتش تركيه اعالم كردبيش از 3200 شبه نظامی ُكرد در عمليات 
عفرين از پای درآمدندخبرگزاری فارس: بيش از 3200 شبه نظامی ُكرد در عمليات 
عفرين از پای درآمدند»رجب طيب اردوغان«  رئيس جمهور تركيه نيز بيان اينکه تا 
كن��ون 850كيلومتر مربع از منطقه عفرين به كنترل نيروهای تركيه و همپيمانان 
آن درآم��ده گفت: »ش��هر عفرين به محاصره نيروهای م��ا درآمده و به زودی وارد 

مركز شهر می شويم«. 


