10

بینالملل
ویژه

آغاز به کار رئیس جمهوری کلمبیا

«ایــوان دوکه» که اخیرا در
انتخابات کلمبیا پیروز شــد با
قول متحد کردن کشور و بهبود
وضعیــت اقتصادی بــه عنوان
رئیس جمهور سوگند یاد کرده
اســت .او که یک محافظه کار
تازه وارد در عالم سیاست است
در ماه ژوئــن پس از مبارزاتی تفرقه انگیز با پیروزی مقابل رقیب چپگرای خود،
ی این وکیل سابق در نطق تحلیف
«گوستاوو پترو» ،انتخاب شد .به گزارش بیبیس 
خود قول اعمال اصالحاتی برای مقابله با فساد و احیای اقتصاد را داد .او همچنین
وعده داده است که توافق صلح با شورشیان سابق ،فارک ،را اصالح خواهد کرد.
«خوان مانوئل سانتوس» ،رئیس جمهور قبلی ،آقای دوکه را ترغیب کرده است
به این توافق احترام بگذارد .توافق صلح در ســال  ۲۰۱۶برای پایان دادن به پنج
دهه جنگ بیرحمانه داخلی این کشور امضا شد .نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا،
فارک ،اکنون تبدیل به یک حزب سیاســی شده و نام خود را به نیروی مشترک
آلتراناتیو انقالبی تغییر داده است .شماری از اعضای این گروه ماه پیش به عنوان
بخشی از شــرایط صلح که نمایندگی سیاسی برای این گروه را تضمین میکند
به عضویت پارلمان درآمدند .دوکه گفته اســت که به فرآیند صلح متعهد است،
اما فارک را به مماشات با چریکهای سابقی که متهم به جنایات جنگی هستند
متهم میکند .آقای دوکه همچنین از نیاز به ترمیم کشور بعد از انتخابات شدیدا
تفرقه انگیز ســال جاری حرف زد .او که نامزد حزب «دمکراتیک میانه» است در
ماه ژوئن با  ۵۴درصد آرا در دور دوم برنده شــد .او قول کاهش مالیات و تقویت
سرمایهگذاری در اقتصاد کلمبیا را داده است ،مواضعی که برای بخش کسب و کار
بسیار دوستانه تلقی میشود.
دوکه که  ۴۲سال دارد جوانترین رئیس جمهور منتخب کلمبیاست و مستقیما
از طرف «آلوارو اوریبه ولــز» ،رهبر حزبش که از  ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۰رئیس جمهور
کلمبیا بود ،برای نامزدی انتخاب شده بود« .مارتا لوسیا رامیرز» معاون دوکه اولین
زنی اســت که در کلمبیا به این ســمت میرســد .آقای دوکه درحالی به قدرت
میرسد که تنشها با ونزوئال ،همسایه کلمبیا ،به اوج رسیده است .پیشتر در هفته
جاری «نیکالس مادورو» رئیس جمهور ونزوئال «خوان مانوئل سانتوس» ،رئیس
جمهور قبلی کلمبیا ،را به دســت داشتن در تالشی ظاهری برای ترور او در یک
رویداد نظامی در کاراکاس متهم کرد .بوگوتا این اتهام را بی پایه خوانده است.
رویداد

محکومیت زن آلمانی به جرم آزار جنسی پسرش

یک دادگاه در شــهر فرایبورگ ،در جنوب آلمان زنی را که پسر  ۹سالهاش
را در شبکه سیاه آزار جنســی کودکان در اینترنت به فروش گذاشته بود ،به
دوازده سال و نیم زندان و پرداخت  ۴۲هزار و پانصد یورو غرامت محکوم کرد.
به گزارش بیبیســی این دادگاه همچنین شــریک زندگی این زن را که
ناپدری این کودک بوده ،به دوازده ســال زندان محکوم کرد .شــبکه ســیاه،
محیــط پنهانی در شــبکه اینترنت اســت که خارج از دســترس موتورهای
جستجوی معمولی و محلی برای اقدامات غیرقانونی است.
در این دادگاه مشخص شد که خود مادر و ناپدری این کودک هم به مدت
دو ســال او را مورد آزار جنســی قرار میدادند .روز دوشنبه دادگاه یک مرد
اســپانیایی را نیز برای آزار جنسی این پسر به تحمل  ۱۰سال زندان محکوم
کرد .پنج مرد دیگر هم در رابطه با این پرونده آزار جنسی این کودک محکوم
شــدهاند .این پسر در حال حاضر با سرپرســتانی که مقامت تعیین کرده اند،
زندگی میکند.
به گزارش رســانههای آلمان مسئوالن اداره حمایت از کودکان ایالت بادن
ورتمبرگ آلمان به شدت مورد انتقاد رسانهها و افکار عمومی قرار گرفتند.
مددکاران اجتماعی یک بــار به طور موقت این کودک را از این زن و مرد
گرفتــه بودند ،اما پس از مدتی او را به آنها بازگردانده بودند .ســایت روزنامه
اشپیگل گفته است که مددکاران اجتماعی از تبادل اطالعات درباره این قضیه
که میتوانســت برای کشف جرم مادر و ناپدری کودک کمک کند ،خودداری
کردهاند.
به گفته «هارموت پلینیس» ،روانپزشکی که نشریه اشپیگل از او نقل قول
کرده ،ادعای مادر کودک درباره اینکه زمان ارتکاب جرم اسیر همسرش بوده
دروغ بوده است.
اشــپیگل گزارش داده است که او در باره اقدامات خود توضیح نداده است،
اما شــریک زندگی او طول محاکمه دو ماهه در دادگاه ســخنان زیاد گفته،
جزئیات این اظهارات گزارش نشده است.
پولتیک

کتاب آشپزی رهبر سابق «شینفین»

رهبر ســابق شینفین که زمانی شنیده شــدن صدایش از تلویزیون بریتانیا
بسیار ترسناک مینمود ،قرار است تا کریسمس یک کتاب آشپزی منتشر کند.
به گزارش خبرگزاری فرانســه« ،جری آدامز» ،رهبر سابق شینفین قرار است
«کتاب آشپزی مذاکرهکنندگان» را در ماههای آتی منتشر کند و شامل دستور
غذاهایی اســت که در جریان مذاکرات منتهی بــه توافق صلح جمعه نیک در
سال  ۱۹۹۸در ایرلند شمالی ،سرو شد .توافق «جمعه نیک» یا پیمان بلفاست
در روز جمعه  ۱۰آوریل  ۱۹۹۸بین طرفهای درگیر در ایرلند شــمالی ،یعنی
پروتســتانهای طرفدار بریتانیا و کاتولیکهای جمهوریخواه ایرلندی (حزب
شــینفین) و با میانجیگری بریتانیا منعقد شــد که بر اســاس آن به سالها
درگیریهای خونین میان طرفین پایان داده شد .این پیمان را کاتولیکها توافق
جمعه نیک مینامند و پروتستانها به آن توافق بلفاست میگویند .گروه نخست
این پیمان را راهی به ســوی اســتقالل میدانند و گروه دوم آن را سندی برای
اتحاد با بریتانیا میشمارند .تا پیش از پیمان جمعه نیک ،درگیری فرقهای بین
دو گروه موســوم به «مصائب» ،جان بیش از  ۳۶۰۰تن را ظرف  ۳۰سال گرفته
بود .حاال «جری آدامز» که اوایل سال جاری ( )۲۰۱۸پس از حدود  ۳۵سال از
رهبری شینفین کنارهگیری کرد ،به آشپزی روی آورده و کتابی در این زمینه
نوشــته است .وی درباره کتاب آشپزیاش میگوید :انگلیسیها هرگز به ما غذا
نمیدادند .آنها اصال غذا نداشتند .اما به لطف جمهوریخواهان بیباک و یکی دو
آشپز فوقالعاده دستورهای پخت غذایی وجود داشت که تیم مذاکره ایرلندی را
سرپا نگه میداشت .به نظرم این دستور غذاها دربردارنده پنهانیترین اسرار روند
صلح ایرلند شمالی هستند.
کوتاه از جهان

آزادی «نجیب رزاق» به قید وثیقه

آسوشیتدپرس :دادگاه مالزی به قید وثیقه نخست وزیر سابق این کشور
را آزاد کرد« .نجیب رزاق» ،نخســت وزیر سابق مالزی در جریان محاکمهاش
به اتهام فساد مالی دیروز (چهارشنبه) نسبت به سه فقره از اتهامات جدید در
ارتباط با پولشویی اظهار بیگناهی کرد .دادگاه نیز به قید وثیقه او را آزاد کرد.

ادامه بزرگترین آتش سوزی کالیفرنیا تا پایان اوت

بیبیســی :مقام ها در ایالت کالیفرنیــا میگویند کــه انتظار نمیرود
بزرگترین آتش ســوزی طبیعی تاریخ کالیفرنیا تا پایان ماه اوت مهار شود .به
گفته اداره مقابله با آتش ســوزی و محافظت از جنگلهای کالیفرنیا تاکنون
کمتر از یک ســوم این آتش سوزی مهار شد است .مقام ها برای مهار آتش تا
اواسط اوت برنامه ریزی کرده بودند ،اما اکنون میگویند که تا اوایل سپتامبر
طول خواهد کشید .این آتش سوزی  ۷۵ساختمان را سوزانده و هزاران نفر را
مجبور به ترک خانه هایشان کرده است.

هشدار فرمانده ارشد آمریکا

سیانبیسی :فرمانده ارشد هســتهای آمریکا هشدار داد روسیه و چین
نمیتوانند دوستان ما باشند چرا که مسکو و پکن با سرعت باال به سمت تولید
تســلیحات مافوق صوت حرکت میکنند و ایــن تهدیدی علیه ایاالت متحده
است که اکنون نمیتواند از خود مقابل آن دفاع کند.

درخواست بنگالدش از سازمان ملل

آسوشیتدپرس :دولــت بنگالدش ،میانمار را به عدم موفقیت در از میان
برداشتن نگرانیهای بیش از یک میلیون مسلمان روهینگیایی گریخته از این
کشور متهم کرد و به شورای امنیت سازمان ملل تاکید دارد تا برای بازگشت
امن آنها به خانه تدابیر الزم را بیندیشد.
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«ریک گیتس» بر علیــه «پل مانافورت»
شهادت داد .مشاور پیشــین ترامپ شهادت
داده اســت که به مانافورت در ارائه اطالعات
دروغین به اداره مالیات کمک کرده اســت.
رئیس ســتاد انتخاباتی ترامــپ که به پنهان
کاری مالی و  ...متهم بود ،حاال با شــهادت
«ریک گیتس» مشاور پیشین ترامپ شرایط
سختتری را پیش رو خواهد داشت.
«دونالد ترامــپ» ،رئیس جمهوری ایاالت
متحده آمریکا پیشــتر و در واکنش به احضار
مانافــورت ،به دادگاه ترجیــح داده بود که از
این موضوع فاصلــه بگیرد ،او اعالم کرده بود
که اتهاماتی که به مانافورت وارد شده مربوط
به زمانی پیش از آن بوده اســت که او به تیم
ترامــپ بپیوندد« .پل مانافــورت» در مارس
 ۲۰۱۶میالدی به کمپیــن انتخاباتی دونالد
ترامپ پیوســت و در ماه ژوئن همان ســال
مدیر کمپین او شده است.
در کیفرخواســت  ۳۱صفحــه ای پــل
مانافــورت و ریــک گیتــس ۱۲ ،اتهام علیه
آنها مطرح شده اســت که زمان ارتکاب آنها
طی ســالهای  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۵میالدی بوده
اســت« .رابرت مولــر» ،وکیل دادگســتری
آمریکا مســئولیت تحقیق بر روی پرونده ای
را برعهده دارد که در آن ارتباط میان روسیه
و رئیس ســتاد تبلیغات انتخابات ترامپ در
دست بررسی است.
بــه گــزارش يورونيوز« ،ریــک گیتس»،
مشاور پیشــین «دونالد ترامپ» و از شاهدان
اصلی پروندۀ تخلفــات مالی «پل منافورت»،
رئیس پیشین ستاد انتخاباتی او روز دوشنبه
در دادگاه شــهادت داد که به «پل منافورت»

مشاور پیشین رئیس جمهوری آمریکا علیه مانافورت شهادت داد

پولشویی مغز تبلیغاتی ترامپ

در ارائه اطالعــات دروغین به اداره مالیات و
پنهان کردن حســابهای خارجی او کمک
کرده است .منافورت که مدت پنج ماه رئیس
ســتاد انتخاباتــی ترامپ بود ،به پولشــویی،
پنهــان کاری مالی ،البیگــری غیرقانونی و
تقلب مالیاتی متهم است.
«ریک گیتــس» که شــاهد کلیدی این

حمله پهپادی به فرودگاه نظامی الشعیرات

سامانههای دفاع هوایی ســوریه پهپادهایی که فرودگاه نظامی الشعیرات
در غرب این کشور را هدف قرار داده بودند ،رهگیری کردند.
به گزارش شبکه روســیا الیوم ،فعاالن سوریه گزارش دادند ،سامانههای
پدافند هوایی این کشــور پهپادهایی که شــب گذشــته به فرودگاه نظامی
الشــعیرات واقع در حومه جنوب شــرقی حمص حملــه کردند را رهگیری
کردنــد .طبق اعالم فعاالن ســوری ،در این حمله به فــرودگاه ،چند انفجار
روی داد ،اما جزئیات مربوط به خسارتهای جانی و مالی این عملیات هنوز
منتشــر نشده اســت .برخی از فعاالن معتقدند ،این حمله مشابه حمالت به
پایگاه هوایی حمیمیم روسیه در الذقیه است و گروههای شورشی پشت این
حمله قرار دارند .برخی دیگر هم گفتند ،اســرائیل پشت حمله به شعیرات
قرار دارد که در واکنش به رهگیری دو پهپاد این رژیم در هفته گذشــته در
غرب دمشق دست به این اقدام زده است.

پرونده محسوب میشود ،پیش از این در ماه
فوریه در دادگاه مجرم شناخته شد و پس از
آن پذیرفت که با دادستانها به شرط کاهش
مجازاتهایش همکاری کند.
او پس از حضــور در دادگاه اعالم کرد که
به درخواســت «پل منافورت« ،حسابهای
بانکی خارجی او را افشا نکرده ،از فعالیتهای

استعفای عضو عرب کنست

منافورت در البیهای تجاری با اوکراین آگاه
بــوده و به او کمک کرده تــا درآمدهایش را
پنهان کند.
«ریک گیتس» که به گفته شــاهدان این
پرونده ،دست راست منافورت در فعالیتهای
تجــاری چند میلیــون دالری او محســوب
میشود ،سعی داشت در جریان ادای شهادت

یک عضو عرب در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در اعتراض به قانون
«کشــور یهود» ،استعفای خود را از عضویت کنست ارائه داد .به گزارش الیوم
السابع« ،وائل یونس» ،از نمایندگان فهرست مشترک عربی در استعفانامه خود
خطاب به «یولی ادلشتاین» ،رئیس کنست گفت :با استناد به بند  ۴۰اساسنامه
کنست ،استعفای خود از کنست را به شما اعالم میکنم .اما رسانههای عبری
زبان گزارش دادند که رئیس کنســت با این استعفانامه مخالفت کرد ،چراکه
به زبان عربی نوشــته شده بود .فهرست مشترک عربی که در آن چهار حزب
عربی حضور دارند ۱۳ ،نماینده در کنســت دارد .تا به االن ،فهرست مشترک
عربی بر مخالفت خود با قانون «کشــور یهود» تاکید کرده ،اما استعفای خود
را از عضویت کنست اعالم نکرده است .هفته گذشته نیز «زهیر بهلول» ،عضو
کنست از اپوزیســیون «اردوگاه صهیونیستی» استعفای خود را از کنست در
اعتراض به قانون «کشور یهود» اعالم کرد.

در دادگاه از نگاه به «پل منافورت» خودداری
کند.
او اعــام کرد کــه چگونه بــه همراه پل
منافورت  ۱۵حساب بانکی خارجی را پنهان
کردهاند و چگونه منافورت دهها میلیون دالر
درآمد ،از کار با نیروهای طرفدار روســیه در
اوکراین کسب کرده است.
او از فعالیتهایشان در حمایت از «ویکتور
یانوکوویچ» ،رئیس جمهوری پیشین اوکراین
پرده برداشت و توضیح داد که چگونه حامیان
یانوکوویــچ پولهــای آنها را از حســابی در
قبرس به حساب منافورت منتقل کردهاند.
«ریک گیتس» همچنین اعتراف کرد که
خود او نیز از منافورت ســرقت کرده و صدها
هزار دالر از پولهای پل منافورت را به کمک
گزارشهای غیرواقعی از هزینهها ،جمعآوری
و در یک حساب بانکی در بریتانیا پنهان کرده
است.
پرونــده «پل منافورت» اولیــن پرونده از
مجموعــه تحقیقات قضایی از اعضای ســتاد
انتخاباتی پیشــین «دونالد ترامپ» است که
به دادگاه میرود« .رابرت مولر» بازرس ویژۀ
پروندۀ دخالت روســیه در انتخابات ریاست
جمهوری ســال  ۲۰۱۶آمریکا امیدوار است
از ایــن پرونده برای تحت فشــار گذاشــتن
منافورت برای متقاعــد کردن او به همکاری
استفاده کند.
پیش از پروندۀ تخلف مالی ،دیدار پنهانی
«پل منافورت» به همراه داماد و پسر «دونالد
ترامپ» ،رئیس جمهوری آمریکا با یک وکیل
روس در سال  ۲۰۱۶میالدی نیز به موضوعی
خبرساز و جنجال برانگیز تبدیل شده بود.

اختالف احزاب کرد درباره موعد انتخابات

منابع از وجود اختالفات میان برخــی احزاب کرد درباره موعد انتخابات
پارلمانــی در این اقلیم خبر دادند .به گزارش روســیا الیوم ،منابعی در اقلیم
کردستان عراق اعالم کردند :اختالفاتی میان برخی احزاب کرد درباره موعد
انتخابات پارلمانی که قرار است  ۳۰سپتامبر برگزار شود ،وجود دارد .دالیل
این اختالفات معلوم نیست .برخی خواهان به تأخیر افتادن انتخابات و برخی
خواهان برگزاری سریع آن هستند.
به گفته این منابع حزب دموکراتیک کردستان خواهان برگزاری انتخابات
در موعد مقرر است اما بقیه احزاب خواهان به تأخیر انداختن آن هستند.
ایــن منابع تأکید کردند که احزاب موعــدی تعیین نکردند ،اما معتقدند
به تأخیر انداختن آن تا ســال آتی میالدی الزم اســت .نیچــروان بارزانی،
نخســتوزیر اقلیم کردســتان عراق پیشتر  ۳۰ســپتامبر را به عنوان موعد
برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم تعیین کرده بود.

چانهزنی آنکارا و واشنگتن برای پایان تنش

بــه دنبــال گفتوگوی تلفنــی وزیران امــور خارجه دو
کشــور آمریکا و ترکیه ،خبر اعزام یک هیئت دیپلماتیک از
ســوی دولت ترکیه به واشنگتن منتشر شده است .تنش در
مناسبات دو کشور از جمله به تنگناهای مالی در ترکیه دامن
زده است.
خبرگزاری رویترز روز گذشــته (چهارشنبه) خبر از اعزام
یک هیئت دیپلماتیک از ســوی کشور ترکیه به آمریکا داده
اســت .هدایت این گروه با «سداد اونال» ،معاون وزارت امور

خارجه ترکیه است .اعزام این هیئت دیپلماتیک در ارتباط با
تالشهای دولت ترکیه در زمینه کاهش تنش در مناســبات
این کشــور با آمریکا است .تنشی که ابعاد گوناگونی را شامل
میشود.
در همین ارتباط و با هدف کاستن از دامنهی اختالفات،
روز دوشنبه «مولود چاووش اوغلو» ،وزیر امور خارجه ترکیه با
همتای آمریکایی خود« ،مایک پمپئو» تماسی تلفنی داشته
است .خبر این گفتوگوی تلفنی از سوی خبرگزاری رویترز
و همچنین بخش ترکی تلویزیون سیانان پخش شده بود.
تایید سفر هیئت دیپلماتیک
خبرگــزاری رویترز بــه نقل از «هدر ناوئــرت» ،معاون و
ســخنگوی وزارت امور خارجه ،خبر سفر هیئت دیپلماتیک
ترکیه به آمریکا را تایید کرده است .گفته شده که قرار است
این گروه ظرف روزهای آتی به واشنگتن سفر کند.

معــاون وزارت امور خارجــه آمریکا اما قــرار دیدار بین
مقامــات دو کشــور را تایید نکرده اســت .ناوئرت به تماس
تلفنی وزیران امور خارجه دو کشــور اشاره کرده ،اما عنوان
نموده که در جریان این گفتوگوی تلفنی توافقی به دســت
نیامده است.
بخش ترکی شــبکه سیانان ،اعالم کرده است که هیئت
دیپلماتیک ترکیه دو روز دیگر به واشنگتن سفر خواهد کرد.
تنش در مناسبات دو کشور
موضوع محوری در تنش حاکم بر مناســبات دیپلماتیک
دو کشور به دستگیری «اندرو برانسون» مربوط میشود .این
کشــیش آمریکایی از اکتبر سال  ۲۰۱۶در ترکیه نخست در
زندان و سپس در بازداشت خانگی به سر میبرد.
تنش در مناسبات دو کشور آمریکا و ترکیه تنها به موضوع
برانسون محدود نمیشود .این تنش ابعاد گوناگونی را شامل

لغو سفر مکرون به سرزمینهای اشغالی
«امانوئل مکــرون» رئیس جمهوری فرانســه پس از
برنامه ریزی برای ســفر به ســرزمین های اشــغالی طی
ماههای گذشــته و ســپس به تعویق انداختن آن تا ماه
نوامبر ،سفر خود را لغو کرد.
به گزارش روزنامه یدیعــوت آحارونوت پاریس دلیلی
برای لغو این ســفر ارائه نکرده ،اما به نظر میرســد این
موضوع مربوط به بحران سیاســی پیش روی مکرون در
فرانسه پس از درگیری محافظ وی با معترضان است.
به نوشــته این روزنامه صهیونیســتی ،مکرون ســال
گذشــته اعالم کرد در بهار ســال  2018به منظور ارائه
برنامــه جدیدی برای مذاکرات فلســطین -اســرائیل به
ســرزمینهای اشغالی ســفر خواهد کرد .این سفر به ماه
نوامبر موکول شــد و اکنون نیز به صورت کامل لغو شده
است.

میشــود .از یکسو ،اختالف نظر بر سر ادامه جنگ در سوریه
و از ســوی دیگر جنگ تجاری نیز بر مناسبات این دو عضو
ناتو سایه افکنده است .آمریکا با وضع عوارض گمرکی بر سر
واردات فــوالد و آلومینیوم ،عمال به صادرات ترکیه به ایاالت
متحده آسیب رســانده است .ترکیه نیز اعالم کرده است که
در واکنش به این سیاســت برای واردات کاالهای آمریکایی
عــوارض گمرکی پیش بینــی خواهد کــرد .جنگ تجاری
بین آمریــکا و ترکیه میتواند به بخــش قابل مالحظهای از
صادرات ترکیه به آمریکا آســیب برســاند .به ســخن دیگر،
این جنــگ تجاری میتوانــد بر روی یک میلیــارد و ۷۰۰
میلیــون دالر صادرات ترکیه به آمریــکا تاثیری منفی بنهد.
تنش در مناســبات دیپلماتیک دو کشور ،از میزان اعتماد به
سرمایهگذاری در ترکیه کاسته است .در همین ارتباط بهای
لیر ترکیه به گونهای مداوم کاهش یافته است.

جلسه محرمانه رقبای اقتصادی آمریکا

ماه گذشته ویدئویی منتشر شد که مقام امنیتی ارشد
«امانوئل مکرون» را در حال ضرب و شــتم یک معترض
ضد دولتی نشــان مــیداد .این فیلم «آلکســاندر ب ِنال»
محافظ مکرون را در حال کتــک زدن یکی از معترضان
حاضر در تظاهرات روز کارگــر نمایش میدهد .یک روز
پس از بازداشــت بنال کاخ الیزه با صــدور بیانیهای وی
را از کاخ الیــزه اخراج کرد .یدیعوت آحارونوت ادامه داد:
لغو ســفر مکرون درست پس از لغو سفر «ادوارد فیلیپه»
نخســت وزیر فرانســه به اســرائیل به علت مشکالت در
سیاست داخلی اتفاق افتاده است.
این روزنامه نوشت :اما برخی مقامات اسرائیلی معتقد
هســتند دلیل دیگری وجود داشــته و مدعی شدند که
تظاهــرات مرگبار در نــوار غزه موجــب نیامدن رئیس
جمهوری فرانسه شده است.

رقبای اقتصــادی «دونالد ترامپ» نشســتی محرمانه
در ژنو برگزار کردند و درباره واکنش طراحی شــده خود
بــه تعرفههایی که آمریکا در جنــگ تجاری کنونی وضع
کرده اســت ،رایزنی کردند .به گزارش روزنامه اکسپرس،
در جلســه ژنو نمایندگانی از اتحادیــه اروپا ،کانادا ،ژاپن،
مکزیک و کرهجنوبی شــرکت داشــتند و مســاله اعمال
تعرفه برای خودرو در راس دستورکار بود و احتمال طرح
شکایت از آمریکا هم مطرح شد.
دونالد ترامــپ ،رئیسجمهوری آمریکا به اعمال تعرفه
 ۲۵درصدی در اوت یا سپتامبر برای خودروهایی که خارج
از اتحادیه اروپا ساخته شدهاند ،تهدید کرده است .ایاالت
متحده همچنین تهدید کــرده که بر واردات خودروهای
ســواری از اروپا تعرفه  ۲۰درصــدی اعمال خواهد کرد و
کشــورهای درون یا بیرون اروپا نسبت به تاثیر احتمالی

این اقدامات نگرانند .به گفته معاون وزیر تجارت مکزیک
در امور خارجی ،کشورها تصمیم گرفتند تا درباره تدابیر
احتمالی بحث و رایزنی کنند.
روزنامه سوئیســی برنرتســایتونگ هم خبر داده است
که در این جلســه نمایندهای از آمریکا دعوت نشده بود.
شــرکتکنندگان نمیخواهند آمریکاییها را خشمگین
کنند و هنوز امید دارند کــه بتوانند روی واردات خودرو
با آنها توافق کنند .مقامها ادعای برگزاری نشست بحران
ضد آمریکایی را رد کرده و گفتهاند که جلسه مذکور تنها
برای بررســی موضوعات مختلف با محوریت تجارت آزاد
بوده است .برنرتسایتونگ همچنین گزارش داد :این هیات
هنوز به تصمیمی نرسیده اســت اما آنها درباره شکایتی
مشــترک علیه آمریکا در سازمان تجارت جهانی صحبت
کردهاند.

کانادا مجبور به عقب نشینی مقابل عربستان میشود

رونمایی از دیکتاتوری روشنفکرانه سعودی
گروه بینالملل :ولیعهد عربستان به نزاع
دیپلماتیک ریاض با اتاوا وارد شده است .این
نزاع با یک توییت آغاز شــد و به ســرعت به
اخراج یک سفیر ،لغو پروازها و توقف توافقات
تجاری رسید .در این میان خبرگزاری رویترز
به نقل از منابع مطلع گزارش داده اســت که
به دنبال تصمیم عربســتان برای تعلق روابط
تجاری و نخریدن گندم و جو از کانادا ،اتاوا به
دنبال آن است که از امارات و بریتانیا بخواهد
برای کاهش تنش با ریاض واسطه شوند .این
منبع معتقد اســت که کلید اصلی همکاری
با دوســتان و متحدان در منطقه است تا به
کاهش تنش کمــک کنند و ایــن میتواند
خیلی سریع انجام شــود.این در حالی است
که تاکنون آمریکا حاضر نشــده اســت میان
عربستان و کانادا میانجیگری کند.
«الکس کلیمنــت» ،روزنامهنگار خبرنامه
ســیگنال در گفتوگو با شبکه سیانبیسی
اعالم کرد که این بحران دیپلماتیک بخشی از
طرح «بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی
برای ایجاد یک «دیکتاتوری روشــنفکرانه»
در یکی از جامعههای محافظه کار در جهان
است.
بــه گفته وی ادامه «محمد بن ســلمان»
تــاش میکند که یک رونــد ظریف را اجرا
کند ،یعنی از یک سو برخی از جوانب جامعه
کامال محافظه کار عربســتان را آزاد کند و از
ســوی دیگر یک قدرت مطلق در این جامعه
به دست آورد.
کلیمنت معتقد اســت آنچه بن ســلمان
انجــام داد در واقع این پیام را میدهد که ما
هیچ گونه انتقادی را از بیرون درباره وضعیت

حقوق بشــر در عربســتان ســعودی قبول
نمیکنیم .او این پیام را نه تنها به کانادا بلکه
به تمام کشورهای جهان میدهد.
به گفته این روزنامهنگار ولیعهد عربستان
سعودی در تالش است که از تمرکز ترامپ بر
ایران و بیعالقگی و بیتوجهیاش به مسایل
حقوق بشــری به نفع خود سوءاستفاده کند.
دولت آمریــکا هرگز متعهد به تغییر وضعیت
حقوق بشر در عربستان سعودی نشده است.
زیرا این کشــور متحد کلیــدی ،منطقهای و
اســتراتژیک بوده که مقادیــر زیادی از نفت
آمریکا را تامین میکند .بنابراین آمریکا هرگز
به عربستان سعودی سخت نمیگیرد.
از سوی دیگر روزنامه گاردین در گزارشی
به ایــن موضــوع پرداختــه و مینویســد:
«تحلیلگــران و مقامــات منطقــهای بر این
باورند کــه اقدامات ریاض چنــدان با کانادا
مرتبط نیست ،بلکه نشــانهای به دولتهای
غربی است که نشان میدهد هرگونه انتقاد از
سیاستهای داخلی عربستان غیرقابل قبول
است.
در ســالهای گذشــته چنیــن انتقادات
علنیای از ســوی یک کشــور متحد ،پشت
درهای بسته و بدون شفافسازی حل و فصل
میشد .اما در حالی که نماینده کانادا در راه
بازگشت به خانه اســت ،برای دیپلماتهای
مســتقر در ریاض و ســایر نقاط جهان عرب
این احســاس به وجود آمده است که رهبری
جدید عربســتان خواســتار تنظیــم قوانین
جدید در بازی منطقهای است و «محمد بن
سلمان» ،ولیعهد قدرتمند آن حس میکند از
حمایت کافی برای این اقدام برخوردار است.

قدرتنمایی به نگرانی اصلی جانشین ۳۲
ســاله تاجوتخت عربستان تبدیل شده است.
او اکنون متحدانی ناراضــی دارد و اقداماتی
را شــروع کرده که ظاهرا برای پیگیری آنها
برنامهای ندارد.
واکنش آمریکا به این اقدامات عربســتان
تاکنون صریح نبوده اســت« .هدر ناوئرت»،
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است
که واشــنگتن مساله دســتگیری فعاالن از
سوی دولت عربســتان را با این کشور مطرح
کرده است اما او به طور شفاف بازداشت این
افراد از ســوی ریاض را محکوم نکرد .ناوئرت
همچنین به مســاله تنشهای اخیر میان دو
متحدش یعنی کانادا و عربستان ورود نکرده
و اعالم کرده اســت که حل این مســاله به
دولت عربســتان و کانادا مربوط است .هر دو
طرف باید به طور دیپلماتیک این مساله را با
هــم حل کنند .ما نمیتوانیم این کار را برای
آنان انجام دهیم.
آزادیهای سیاســی در عربستان نزدیک
به صفــر باقــی مانــده و قــدرت حتی در
مقایســه با رهبران سابق عربستان نیز بیشتر
قطبیسازی شده است .کانادا در این خصوص
سهوا به بهانهای برای ارسال پیامی گستردهتر
تبدیل شد.
فعــاالن زن بــه گفتوگو بــا دولتهای
خارجی و خبرنگاران متهم شــدهاند و زمانی
که در تالشــند تا در یک کشــور تغییراتی
ایجاد کنید ،این احتمــاال اقدامی خرابکارانه
تلقی میشود.
بســیاری از دستگیرشدگان فعاالنی بودند
کــه برای لغو محدودیت رانندگی زنان تالش

میکردند ،اما مســؤوالن عربســتان به جای
آن که اجــازه دهند افتخار لغــو محدودیت
رانندگی از آن فعاالن شود ،مصمم بود تا آن
را همچون هدیهای از مقامات باال جلوه دهد.
دولت «جاســتین ترودو» ،نخســت وزیر
کانــادا تنها طرفی نبــوده کــه از مخالفان
عربســتان حمایــت کرده ،اما عربســتان در
تاختن به کانادا امتیازات کمتری را از دست
میدهد .تجارت ســاالنه عربســتان و کانادا
حدود چهار میلیارد دالر است.
اینکه عربســتان اکنون کدام روی خود را
نشــان میدهد ،از درک روشن آن از داشتن
مجوز از سوی واشــنگتن برای اقدامات خود
نشات میگیرد .به نظر میرسد که محاسبات
ریاض مبنی بر این است که نظر آمریکا مهم
است و نظر دیگران اهمیتی ندارد».
حمایت از ریاض

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش
به بحران شــکل گرفته در روابط عربستان و
کانادا ابــراز امیدواری که دو طرف بتوانند به
شــیوهای متمدنانه برای غلبــه بر اختالفات
خــود مذاکره کنند .به گزارش اســپوتنیک،
«ماریا زاخارووا»گفته اســت کــه ما به طور
مداوم و با احتــرام به حریم خصوصی ملی و

سنتهای دیرینه کشورها از احترام به حقوق
بشر دفاع میکنیم .وی درباره تنش در روابط
کانادا و عربستان تاکید کرد ،عربستان حرکت
در مســیر تحول اجتماعی و اقتصادی را در
سطح گسترده آغاز کرده است.
مصر نیز اعالم کرد ،در جریان مناقشــه به
وجود آمده میان عربســتان و کانادا از ریاض
حمایت میکنــد و مخالــف مداخله عوامل
خارجی در امور داخلی این کشور عرب است.
به گزارش رویترز ،دســتگاه دیپلماسی مصر
نســبت به بحران موجود در روابط عربستان
و کانادا ابراز نگرانی کرده اســت .وزارت امور
خارجه مصر این بحران را ناشــی از «تمایلی
منفی از ســوی برخی جناحهای بینالمللی
بــرای مداخلــه در امور داخلی کشــورهای
منطقه» عنوان داشت.
همچنیــن «محمــود عبــاس» ،رئیس
تشــکیالت خودگردان فلســطین در همین
زمینه تصریح کرد :مردم و رهبری فلســطین
در کنار برادران خود در عربســتان سعودی
ایستادهاند .وزیر خارجه دولت مستعفی یمن
نیز از اقدام عربستان در خصوص اخراج سفیر
کانادا حمایت کرده و مواضع اوتاوا را مداخله
در امور داخلی ریاض عنوان کرد.

