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مترجمان:مسعودمیرزایی
و بهجت عباسی

بی اهمیت نسبت به مصالح سیاسی

در بزرگترین مانور نظامی روسیه پس از جنگ سرد ،بیش از  300هزار نیرو و  36هزار تانک حضور دارند
فرحناز دهقی
خبرنگار

مانور نظامی گسترده وستوک روسیه
آمار حضور کارکنان نظامی روسیه که در مانورهای نظامی سالهای  2013تا  2018شرکت داشتهاند.
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وستوک  2018از  11سپتامبر آغاز شد و بزرگترین
مانور نظامی روسیه طی حدود  40سال اخیر است.
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ارتــش روســیه اکنون شــامل یــک میلیون
پرســنل میشــود .فرانتــز کلینــت ســویچ
سناتور و سرهنگ روســی درباره وضعیت
اخیر نیروهای نظامی کشــورش میگوید:
«در گذشــته غــرب از ضعــف مهــارت و
هماهنگی نیروهای نظامی ما خشنود بود،
اما اکنون هم ه چیز تغییر کرده است .اکنون
ما رویکرد متفاوتی را برای افزایش آمادگی
خود در نظر گرفتهایم».
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از ماههــا قبــل ،ارتــش روســیه در تدارک
رویــدادی بــود که پــس از جنگ ســرد در
تاریــخ ایــن کشــور نظیر نداشــته اســت؛
برگــزاری مانــور نظامــیای در ســرمای
شــرق ســیبری که در این فصــل ،گرمای
کم ســابقهای را با مشارکت بیش از 300
هــزار نیــروی نظامــی و هــزاران تانــک و
نفربر تجربه میکند .چین هم مشارکت
خود را با این ابر قدرت اروپایی اعالم کرد
و  3هــزار و  200ســرباز نظامــی را همراه
بــا چندیــن جنگنــده و خــودروی زرهــی
بــه مانور «وســتوک »2018 -اعــزام کرد.
مغولســتان هــم گردانهایــی را در ایــن
مانور مشارکت داده اما ترکیه هنوز پاسخ
دعوت روسیه را نداده است.
بهگزارش «ایران» بهنقل از سیانان،
آخریــن مانور نظامــی روســیه در چنین
مقیاسی برمیگردد به ســال  1981که در
بحبوحه جنگ سرد ،روابط میان روسیه
و امریکا تیره و تار شــده بود .کارشناســان
نظامی اما میگویند مانور نظامی کنونی
از آنچه در دوران جنگ ســرد شــاهدش
بودیــم هم گســتردهتر اســت .برگــزاری
ایــن مانــور نظامــی در دورهای کــه میان
ناتو و روســیه تنشها افزایــش یافته ،در
برگیرنده پیام است .روابط میان روسیه و
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی از سال
 ،2014پــس از الحــاق کریمــه ملتهبتر
شــد .دیمیتــری پســکوف ســخنگوی
کرملین درباره برگزاری این مانور گفت،
ایــن مانــور نتیجــه رفتــار غیردوســتانه و
خصمانه با روسیه است.

ëëدراینمانورنظامیچهخبراست؟
دیروز و امروز شــاهد مقدمات برگزاری
مانــور اصلــی بودیــم .مانــور اصلــی قــرار
است از روز پنجشــنبه آغاز شود و به مدت
پنج روز ادامه پیدا کند .والری گراســیموف
رئیس ســتاد مشترک ارتش روسیه هم در
مصاحبه با خبرگزاری اینترفکس این خبر
را تأییــد کــرده اســت .وزارت دفاع روســیه
خبــر داده در ایــن مانور نظامــی 36 ،هزار
تانــک ،نفربــر و خــودروی زرهــی حضــور
پیــدا میکننــد و همزمــان  1000جنگنــده
نیــز آســمان روســیه را در مینــوردد .ایــن
مانــور صحنــه خودنمایــی جتهایی هم
هست که طی پرواز سوخت خود را تأمین
میکنند .بزرگترین مانور نظامی روســیه
در پنــج میــدان نظامــی ،همــراه بــا چهار
پایــگاه هوایی و مناطقــی در دریــای ژاپن،
تنگــه برینــگ و دریــای اوکوتســک برگــزار
میشــود .البتــه مقامهای نظامی روســی
اعالم کردند ،دامنه تمرینهای نظامی به
جزایر مناقشــهانگیز کوریل در شمال ژاپن
کشیدهنخواهدشد.هدفاصلیاینمانور،
تمرین ساماندهی هزاران سرباز ،جنگنده
هوایــی و تانــک از غــرب روســیه تــا شــرق
منطقه اســت .وســعت این مانور آنچنان
گسترده است که با نیروهای مستقر شده در
یکی از نبردهای جنگ جهانی دوم برابری
میکنــد .الزم به ذکر اســت ارتش روســیه
یــک میلیون نیــروی فعــال و  2/5میلیون
نیــروی ذخیــره دارد .بهگــزارش «ایــران»
بــه نقــل از خبرگــزاری راشــاتودی ،رئیس
جمهــوری پوتیــن از بــدو ورودش بــه
کاخ کرملیــن بــه فکــر نوســازی و تقویــت
زیرساختهای نظامی این کشور از جمله
ساخت موشکهای هســتهای جدید بود.
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ëëحضورچیندرمانورنظامی
بهگزارش «ایران» به نقل از فایننشال
تایمــز ،بزرگترین مانور نظامی روســیه
از زمــان جنگ ســرد ،از بعــد دیگری نیز
حائز اهمیت اســت؛ زیرا حضور چین در
آن نشــانگر دوســتی رو به پیشــرفت این
دو قدرت آســیایی اســت .ایــن مانور یک
هفتهای ،فرصت مغتنمی را برای پوتین
و شــی جینپینگ رئیسجمهوری چین

مشاور امنیت ملی امریکا قضات دیوان بینالمللی کیفری را تهدید به تحریم و تعقیب قضایی کرد

بولتون :الهه را رها میکنیم تا بمیرد
ندا آکیش
خبرنگار

اگر دیوان بینالمللی کیفری؛ عالیترین
نهاد قضایی و کیفری جهان «پایش را از
گلیمش درازتر کند» و بخواهد به بررسی
جرایم جنگی امریکا و متحدانش (رژیم
صهیونیســتی) بپردازد ،دولت واشنگتن
قضــات ایــن دیــوان را تحریــم میکند و
تحت پیگرد قضایی قرار میدهد .این را
دوشنبه شب جان بولتون ،مشاور امنیت
ط گرا و جنگ طلــب امریکا در
ملــی افرا 
نخستین ســخنرانی مشروح خود پس از
عضویت در کابینــه دونالد ترامپ اعالم
کرد و این پیام آشــکار را به جهان داد که
دولت انزواطلب امریکا رویارویی با یک
نهاد بینالمللی دیگر را رســماً کلید زده
است .بهگزارش «ایران» به نقل از سایت
خبری دویچه ووله آلمــان ،جان بولتون
 70ســاله دوشنبه شب در جمع اعضای
گروه محافظه کار «جامعه فدرالیست»
در واشــنگتن با چنان لحن تندی درباره
دیوان بینالمللی کیفری سخن گفت که
تعجب بسیاری از ناظران بینالمللی را
برانگیخــت .او اعالم کرد :ایاالت متحده
بــرای حفاظــت از شــهروندان خــود و
متحدانــش در قبال تحقیقات ناعادالنه
این دادگاه نامشــروع از هر وســیلهای که
الزم باشــد اســتفاده میکنــد .بولتون در
ادامــه این ســخنرانی افزود :ما بــا دیوان
بینالمللــی کیفری همــکاری نخواهیم
کــرد .ما هیچ کمکــی به این دیــوان ارائه

نخواهیــم داد .ما به عضویت این دیوان
در نخواهیــم آمــد .مــا ایــن دیــوان را بــه
حال خــود رهــا خواهیم کــرد تــا بمیرد.
اگرچه این دیوان همین حاال هم برای ما
مرده است .در نوامبر  2017فاتو بنسودا،
دادستان دیوان بینالمللی کیفری اعالم
کرد ،اسناد مستدلی وجود دارد که جرایم
جنگی و جرایم علیه بشــریت در ارتباط
با جنگ افغانستان از ســال  2001به این
ســو که امریکا به این کشــور حمله کرده،
رخ داده اســت .او افــزود ،بــه ایــن نتیجه
رسیده است که تمام معیارهای قانونی
برای تحقیــق درباره ایــن جرایم جنگی
وجود دارد .در همان زمان امریکا بشدت
واکنــش نشــان داد و وزارت امــور خارجه
این کشــور با صدور بیانیهای مدعی شد،
این تحقیقات به نفع صلح و عدالت در
افغانستاننیست.
حــاال با گذشــت نزدیــک بــه  10ماه،
جــان بولتون واکنشــی بســیار شــدیدتر
نشــان داده و در نخســتین ســخنرانی
خــود در کســوت مشــاور امنیــت ملی از
ممنوعیــت ســفر قضــات بینالمللــی
کیفــری بــه امریــکا ،بلوکه کــردن اموال
آنها و حتی پیگرد قضاییشان از طریق
سیســتم جزایــی امریــکا در صــورت به
جریــان افتــادن پرونــده جرایــم جنگی
نظامیان و افســران اطالعاتی امریکا در
افغانســتان ســخن میگویــد .نیروهای
نظامی و اطالعاتی امریکا متهم هستند
کــه در افغانســتان دســت بــه زندانی و
شکنجه کردن غیرقانونی افراد زدهاند.
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اظهار پشیمانی دستیار ترامپ از دزدی از کلینتون

اوماروســا مانیگو نیومن دســتیار سیاسی ســابق دونالد ترامپ دوشنبه در برنامه
دیدگاه شــبکه تلویزیونی ایبیسی با اشــاره به انتخابات ریاست جمهوری سال
 ،2016صراحتــاً گفــت از اینکــه در ســرقتی از هیالری کلینتون مشــارکت داشــته،
پشیمان است .این کارمند سابق کاخ سفید دسامبر سال گذشته به علت اختالف
نظر با ترامپ اخراج شــد .او در این برنامه از ســرقت تیم رئیسجمهوری امریکا
از کلینتون  -رقیب انتخاباتیاش  -پرده برداشــت .او در این برنامه افزود« :شاید
ترامپ این مسائل را انکار کند اما من تا آخر عمرم از اینکه کمک کردم تا ترامپ
در انتخابات پیروز شود ،پشیمان خواهم ماند».

ëëواکنشهابهسخنرانیتهدیدآمیز
اگرچــه دیــوان بینالمللــی کیفــری تا
لحظــه تنظیــم گــزارش به ســخنان تند و
تهدیدآمیــز بولتــون واکنش نشــان نداده
بــود امــا گروههــای حقــوق بشــری دیروز
سهشــنبه به این تهدیدهای «مستبدانه»
واکنش نشــان دادند .اتحادیه آزادیهای
مدنــی امریــکا ( )ACLUاز جملــه ایــن
گروههــای حقوق بشــری بود کــه با صدور
بیانیــهای اعــام کرد ،تهدیدهــای بولتون
برآمده از یک نمایشــنامه مســتبدانه بود.
ایــن سیاســت خطرنــاک تنهــا به انــزوای
بیشــتر ایــاالت متحــده از نزدیکتریــن
متحدانش میشود و به مرتکبان جنایات
جنگــی و رژیمهای خودکامه مجــال فرار
از مســئولیتهای بینالمللی را میدهد.
دیــده بان حقوق بشــر نیز اعــام کرد ،هر
تالشــی از ســوی امریکا بــرای ممانعت از
تحقیقات دیوان بینالمللی کیفری نشان
خواهــد داد دولــت واشــنگتن بــا منحرف
کــردن تحقیقــات موشــکافانه دربــاره

عملکردامریکادرافغانستان؛بسیاربیشتر
از آنکــه نگــران نقض عدالــت بیطرفانه
باشــد ،نگــران افشــای هویــت ناقضــان
حقوق بشر است .روزنامه نیویورک تایمز
نیــز روز دوشــنبه در گزارشــی بدون اشــاره
به ســخنرانی بولتون؛ با توجه به ســالگرد
حمله  11ســپتامبر که بهانه حمله امریکا
به افغانستان شد ،نوشت ،بعد از گذشت
 ۱۷ســال از جنــگ افغانســتان ،کشــته
شــدن بیــش از  ۲۲۰۰امریکایــی و صــرف
بیــش از  840میلیــارد دالر در این جنگ،
مقامات دولت واشــنگتن برای پوشــاندن
ناکامیهــای خــود بــه سیاســت انتشــار
اغراقآمیز «دســتاوردهای» خود متوسل
شدهاند .دستاوردهایی که واقعیت ندارد.
ارتش امریکا میگوید ،دولت افغانســتان
 ۵۶درصــد خــاک ایــن کشــور را «تحــت
کنتــرل یا نفوذ» خود دارد .اما در بســیاری
از مناطــق دولــت افغانســتان عمــاً تنها
مقــر دولتــی و پایگاههــای نظامــی را
در کنترل دارد.

ابراز عالقه «اون» برای دیدار دوباره با ترامپ
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فراهــم آورده تا بر ســر مســائل مختلفی
توگو بنشــینند .وزارت
بــا یکدیگر بــه گف 
دفاع چین با اشاره به برگزاری این مانور،
اعــام کرده هــدف از مشــارکت چین در
آن ،تعمیــق همکاریهــای نظامــی و
تقویــت زیرســاختهای طرفیــن بــرای
بهبود ظرفیتهایشــان بهمنظور مقابله
با هــر گونه تهدیــد امنیتی اســت .وزارت
دفــاع چیــن در تأییــد خبــر حضــور ایــن

کشــور در مانور نظامی گفت« :ما  3هزار
و 200نیــروی نظامــی را همــراه بــا 900
نــوع ســختافزار جنگــی و  30جنگنــده
و هلیکوپتــر بــه مســکو فرســتادهایم».
ســخنگوی دولت روســیه نیز اعالم کرده
مشــارکت چین در مانور وســتوک بیانگر
ایــن اســت کــه ایــن دو کشــور در تمامی
حوزههــا بــا یکدیگــر همــکاری میکنند.
الکســاندر گابوف رئیس بخش روسیه در
برنامه آســیا -پاسیفیک مرکز مطالعات
مسکو میگوید« :این مانور خیلی عظیم
اســت و قــرار اســت پاســخی باشــد بــه
تهدیدها و خصمی که از کشورهای دیگر
به سمت روسیه فرستاده میشود .چین
دهههــا یکی از همیــن تهدیدهای بالقوه
بود اما حاال روسیه از آن دعوت کرده تا در
این مانور شرکت کند و علیه متخاصمان
بهعنوان دو متحد دیده شــوند ».روسیه و
چین حدود  4هزار کیلومتر مرز مشترک
دارند و پیش از این بارها با یکدیگر چالش
داشــتهاند .امــا طــی ســالهای اخیــر بــا
تقویت روابط خود در زمینههای تجاری،
انرژی ،امنیتی و سرمایهگذاری با یکدیگر
همــکاری کردهانــد .بــه گــزارش «ایران»
خبرگــزاری دولتی تاس گــزارش داده در
سفر رئیسجمهوری چین به روسیه ،قرار
است چندین قرارداد به امضای طرفین
برســد و به این ترتیب رشــد  50درصدی
معامالت این دو کشور در نیمه اول سال
 ،2018از آن هــم بیشــتر شــود .در جریان
جنگ سرد اتحاد جماهیر شوروی و چین
برای به دســت گرفتن هدایت کمونیسم
در جهان با هم رقابت داشــتند اما اخیراً
گامهای خود را برای تقویت دوستیشان
تسریعکردهاند.

مرگ دردناک 100مهاجر آفریقایی
درمدیترانه

AP

نــــــما

نبرد با دشمن فرضی در سرمای سیبری

ژوئن

نمایش کهنهسربازان کوزوو در مرز با صربستان

صربستان خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا است اما شرط
آن عادیســازی روابــط بــا کوزوو اســت و بــه همین منظور
رئیــس جمهور این کشــور دیروز قصد ســفر به پریشــتینا را
داشت .اما حدود  200کهنه سرباز جنگ کوزوو با حضور در
مرز مخالفت خود را با این سفر اعالم کردند.

با وجود جنگ تعرفهای امریکا علیه
آنــکارا ،اقتصــاد ترکیه کــه در ابتدای
این نبرد دچار نقصان شده بود ،رشد
خود را به  5.2درصد رســانده است.
بــرات آلبرایــک ،وزیر اقتصــاد ترکیه
دولت را بابت این موفقیت ستود.

سپتامبر

جذب و طرد حامیان و مخالفان

زمانــی که خانواده مرداک در حال بحث در مورد سرنوشــت اوریلی بودند ،ترامپ
که قدرت اوریلی را درک میکرد و میدانســت تماشــاگران او چقدر با پایگاه خود او
همســو هســتند ،حمایت و تأییدش را بیان کرده بود – او به روزنامه نیویورک تایمز
گفت« :من فکر نمیکنم از بیل کار خالفی سرزده باشد ....او مرد خوبی است».
امــا در واقــع نقطه تناقض در قــدرت جدید رســانههای محافظه کار خــود ترامپ
بود .ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی ،هر زمان مناســب دیده بود به فاکس روی
آورده بود .اگر در مورد رسانههای دیگر هم فرصتی وجود داشت از آن هم استفاده
میکرد( .جمهوریخواهان در همین اواخر ،بویژه در ســه ماه اول ،نسبت به فاکس،
بیشــتر از دیگر وسایل ارتباط جمعی تعظیم و تکریمی محافظه کارانه نشان داده
بودند ).ترامپ همچنان اصرار داشــت که او بزرگتر از این رســانههای محافظه کار
است .ایلس که اغلب ترامپ با او تماس میگرفت و از مشاوران بعد از شام او بود،
ماه گذشته حرف زدن با رئیس جمهوری را به کلی قطع کرده بود ،او از گزارشهای
مداومــی دلخــور بود که حاکی بــود وقتی او از مــرداک بتازگی مهربــان – که قبل از
انتخابات همیشه ترامپ را مسخره کرده بود – تحسین کرده ،ترامپ با او بدزبانی
کــرده اســت .ایلس (مــردی که خــودش خواهان وفــاداری دیگران بــود) به طعنه
گفت« :مردانی که خواســتار بیشــترین میزان وفاداری هســتند همیشه حقیرترین
آدمهای مزخرفند ».معمای حل نشده این بود که رسانههای محافظه کار ترامپ
را مخلوق خود میدیدند ،درحالی که ترامپ خودش را ستارهای محصول با ارزش
و خودســتای رســانهها میدیــد که همیشــه در حال باالتــر رفتن اســت .این جنون
شخصیتی بود و عین همان شخصیت بود .او مشهورترین مرد در دنیا بود .همه او را
دوست داشتند – یا باید دوست میداشتند.
از جانب ترامپ ،این محتمالً براثر سوءتفاهم در مورد ماهیت رسانههای محافظه
کار بــود .او درک نمیکــرد کــه آنچه که رســانههای محافظه کار بــاال میبردندش،
رســانههای لیبرال لزوماً پاییــن میآوردند .ترامپ به تحریــک بنن انجام کارهایی
را ادامــه مــیداد کــه موجب خرســندی رســانههای محافظه کار میشــد و خشــم
رسانههایلیبرالرابرمیانگیخت.برنامههمینبود.هرقدرحامیانتان،بیشترشما
را دوست داشتند مخالفانتان بیشتر از شما متنفر میشدند .این ،شیوه معمول بود و
در این مورد هم همینطور بود.

نزدیــک بــه یــک ســال پــس از رفراندوم
اســتقالل در کاتالونیــا  ،رئیــس جدیــد
کاتاالنهــا اعــام کــرده درصــدد برپایــی
رفراندومی دیگر هستند ،دادستان عالی
این کشــور اعــام کــرد ،با هرکــس قانون
اساسی را نادیده بگیرد ،برخورد میکند.

مــردم کالیفرنیــا در روزهــای اخیــر
همصــدا بــا مردم ســایر نقاط جهــان در
تظاهراتهایــی ،نگرانیهــای محیــط
زیســتی خــود را اعــام کردنــد ،فرماندار
کالیفرنیا خبر داد ،این ایالت از این پس از
سوختهای غیرفسیلی استفاده میکند.
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ماجــرای خانــم «داون برتــون» قائم مقام رئیــس دفتر من در آن شــب از همه
جالبتــر بــود .حدود ســاعت هفت عصــر وقتی رئیس بیــرون رفته بــود ،خانم
برتــون در راهروهای طبقه چهارم وزارت دادگســتری دوره میافتد تا تعدادی از
دوســتانش را برای رفتن به کافه جمع کند ولی وقتی همه میگویند که سرشــان
شــلوغ اســت ،ناامید به اتاقش بر میگردد تــا بقیه کارهــای اداری را انجام دهد.
لحظاتی بعد یکی از همکاران با عجله به اتاقش میرود و میگوید کتت را بردار و
سریع بیا پارکینگ .او از خوشحالی فریاد میکشد «بله اینه» و با عجله به پارکینگ
مــیرود .او در پارکینــگ اداره ،خود را ســوار بر صندلی عقب یــک خودرویی که از
همکاران ُپر شده بود ،مییابد .با عجله و در سکوت به سمت بیمارستان جورج
واشــنگتن حرکت میکنند .لحظاتی بعد خانم برتون بدون اینکه بداند چرا ،در
راهروهای پایین اتاق اشکرافت همراه تعدادی از همکاران در حال قدم زدن بود.
او آخر شب و وقتی که همه داشتند بیمارستان را ترک میکردند ،آخرین تالش
خود را برای رفتن به کافه انجام داد ولی آن وقت شب دیگر کسی حال و حوصله
بیرون رفتن نداشت.
وقتی باالخره در ساعات اولیه بامداد روز پنجشنبه  11ماه مارس من هم به خانه
برگشتم ،خانه تاریک و ساکت بود .پاتریس و پنج فرزندمان ساعتها بود که به
خواب رفته بودند .روزها بود که پاتریس میدانست من با مشکل خیلی سختی
دســت و پنجه نــرم میکنم که مربوط بــه یک اختالف نظر عمده با کاخ ســفید
است .من نمیتوانستم در این باره با او صحبت کنم ،چون برقراری ارتباط درباره
مسائل طبقهبندی شده نیازمند تأیید صالحیت هر دو طرف ارتباط و همچنین
یــک نیاز و ضــرورت مرتبط با کار بود .پاتریس نه از ســوی مراجع ذیصالح تأیید
صالحیت شده بود و نه ارتباط کاری و اداری با من داشت .این گونه فاصله گرفتن
از خانواده و دوستان نزدیک بر فشارهای روحی من میافزود ،همچنان که دیگر
زوجهایی که درگیر موضوعات طبقهبندی شده میشوند ،از چنین فاصلهای رنج
میبرند .من در آن روزها خوابم کم شده بود و از مشکالت عمیقی رنج میبردم،
اما پاتریس اطالعی از اینها نداشت .وارد آشپزخانه شدم تا ُلقمهای چیزی بخورم
که دیدم پاتریس گزیدهای از مذاکرات جلسه شش ماه پیش سنا را که برای تأیید
انتصاب من بهعنوان قائم مقام دادســتان کل تشــکیل شــده بود ،به در یخچال
چســبانده اســت .در آن جلســه پاتریس و بچهها در صندلیهای پشــت سر من
نشســته بودند و مذاکرات را گوش میدادند .ســناتورها مرا تحت فشــار قرار داده
بودند که بهعنوان قائم مقام دادســتان کل چگونه اختالف نظرهای احتمالی با
کاخ ســفید را مدیریت خواهم کرد .البته بحثهای آنها در بســتر سیاسی انجام
میشد و سؤالشان بیشتر معطوف به این بود که من چگونه با تحقیقات سیاسی
جنجالی برخورد خواهم کرد .پاتریس بخشــی از پاســخ من به سناتورها را بریده
بــود و بــه در یخچال چســبانده بود« :مــن اهمیتی به سیاســت و مصلحتهای
سیاسی نمیدهم .من اهمیتی به ارتباطات دوستانه نمیدهم .آنچه برای من
مهم است ،انجام درست کارها است .و من هرگز در مسائلی که باور دارم بهطور
بنیادین غلط هستند ،دخالت و مشارکت نخواهم کرد .روشن است که همه ما در
مواردی که افراد با هم اختالف دارند ،ممکن است قضاوت سیاسی داشته باشیم
ولی من تالش خواهم کرد کار درست را انجام دهم».

editorial@iran-newspaper.com

یک روز پس از آنکه وزیر خارجه امریکا اعالم کرد ،نامه رهبر کرهشمالی خطاب به
رئیس جمهوری امریکا را دریافت کرده ،سارا سندرز ،سخنگوی کاخ سفید محتوای
نامه را فاش کرد و گفت ،کیم جونگ اون در این نامه خواستار دیدار دوباره با دونالد
ترامپ شده است .بهگزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،سخنگوی کاخ سفید
ضمن «بســیار صمیمانه و بســیار مثبت» توصیف کردن نامه اون به ترامپ گفت:
ایــن نامــه نشــاندهنده تداوم تعهد در راســتای تمرکز بر خلع ســاح هســتهای در
شبهجزیره کره است .وی افزود :هدف اصلی این نامه درخواست برای برنامهریزی
جهت انجام دیدار دیگری با ترامپ بود که ما در این زمینه رویکردی باز داریم.

گــروه جهــان /گزارش ســازمان امدادرســان «پزشــکان
بــدون مــرز» دربــاره غــرق شــدن بیــش از  100مهاجــر
گــزارش از جملــه  20کــودک در اوایــل مــاه جــاری میــادی
در ســواحل لیبــی؛ بــار دیگــر بحــران مهاجــران را در کانــون توجــه جامعه
بینالملــل و رســانههای جهــان قــرار داد .بهگــزارش «ایــران» بــه نقــل
از ســایت شــبکه خبــری الجزیــره قطــر ،در بیانیــهای کــه روز دوشــنبه
«پزشــکان بــدون مــرز» درباره بیــش از  100مهاجر غرق شــده در ســواحل
لیبــی منتشــر کــرد ،نقــل قولــی از یکــی از نجاتیافتــگان آمــده اســت
مبنــی بــر اینکــه در میــان  20کــودک غــرق شــده دو نــوزاد دوقلــوی 17
ماهــه بودنــد .بنــا براین گــزارش ،دو قایق بــادی که بیــش از ظرفیت خود
مهاجرانی را از کشــورهای آفریقایی نظیر ســودان ،مالی ،نیجریه ،کامرون،
غنــا ،لیبی ،الجزیره و مصر ســوار کــرده بودند ،بامداد اول ســپتامبر ( 11روز
پیش) ســاحل لیبی را ترک کردند اما در روز دوم سپتامبر موتور یکی از این
قایقها از کار میافتد و قایق دیگر هم غرق میشود و تنها تعداد محدودی
از مهاجران که جلیقه نجات داشــتند یا توانســته بودند خودشان را به شیء
یا چیزی برسانند و در آب شناور بمانند ،شانس نجات پیدا میکنند.
ایــن مهاجــران تــاش میکنند بــا به خطــر انداختن جــان خود ،بــه ایتالیا
برســند و از آنجــا به دیگر کشــورهای اروپایــی بروند اما در مــاه ژوئن دولت
ایتالیا محدودیتهای ســاحلی بیشــتری را علیه آنهــا اعمال کرد و بیش از
 200نفر در مدیترانه غرق شــدند .در ســال  ،2017بیش از  3هزار مهاجر در
مســیر رسیدن به اروپا جان باخته یا مفقود شدند .این اتفاقها باعث شده
میشــله باشله ،کمیســیونر عالی حقوق بشر ســازمان اعالم کند ،قصد دارد
تیمهایــی را بــرای ارزیابــی نوع رفتار بــا مهاجران به اتریــش و ایتالیا اعزام
کند .اتریش و ایتالیا به سوء رفتار با مهاجران متهم هستند.
سباســتین کورتــز ،صدراعظم اتریش از این برنامه کمیســیونر عالی حقوق
بشــر سازمان ملل استقبال کرده است اما مقامات ایتالیا هنوز اظهارنظری
در این باره نکردهاند.
جــان بولتــون از تعطیلی رســمی دفتر ســازمان آزادیبخش
دو خط
فلسطین (ساف) در واشنگتن خبر داد که با واکنش فلسطینیان
خبـــر
و برخی کشورها و سازمانهای بین الملی مواجه شد.
هشــت تــن از اعضــای پارلمان جدیــد عراق پــس از ارائه درخواستشــان
بــه محمد علــی زینی ،مســنترین عضو و رئیــس موقت این پارلمــان ،برای
ریاست آن در سالهای  ۲۰۲۲-۲۰۱۸کاندیدا شدند.
دونالد ترامپ اعالم کرد :در راســتای حفظ منافع واشنگتن تحریمها علیه
کوبا را یک سال دیگر تمدید میکند.
خبرگزاری بحرین از دســتور پادشــاه این کشور برای تعیین تاریخ  ۲۴نوامبر
بهعنوان زمان برگزاری انتخابات پارلمانی بحرین خبر داد.
بهگزارش نیویورک تایمز دولت واشــنگتن مشــغول بررســی اعمال تحریم
علیه مقامها و شــرکتهای چینی در پاســخ به رفتار این کشــور با اویغورها و
اقلیتهای مسلمان چینی است.
پلیس تایلند نشســتی را که قرار بــود با حضور خبرنگاران خارجی و فعاالن
حقوقی برای بررسی مسأله روهینگیاییها برگزار شود ،لغو کرد.

