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خنثی شدن طرح ترور پوتین
نــــما

یکــی از حامیــان والدیمیــر پوتیــن در بلگراد در مراســم
اســتقبال از وی بر تصویر او بوســه می زنــد .این در حالی
اســت کــه پلیــس صربســتان روز پنجشــنبه همزمــان با
ســفر پوتین خبر داد ،یک داعشی را که قصد ترور رئیس
جمهوری روسیه را داشته ،دستگیر کرده است.

دولــت دونالد ترامپ تهدید کرده اســت
کــه در گامی جدید بر مبنای قانون هلمز
مربوط به سال  1996قصد دارد با کاستن
از فعالیتهای برون مرزی محاصره کوبا
را تشدید کند.

تیمی متشکل از 37کارشناس از 16کشور،
دستورالعملیرامنتشرکردندکهالگوهای
تولید و مصرف را در جهان تغییر میدهد
تاجهانسال 2050توانتغذیه 10میلیارد
جمعیتراداشتهباشد.

برلین چندین دهه است بزرگترین اقتصاد
اروپا بوده است ،اما در معیارهای جهانی در
وضعیتی متوسط قرار دارد و اکنون در حال
تالش برای گســترش پیوندهای اقتصادی
خود با چین است.

رئیسجمهوریامریکاباطرحادعاهایتکراری،راهبرددفاعموشکیخودرا اعالمکرد

به نام مردم ،به کام ترامپ
فرحناز دهقی
خبرنگار

برجستهســازی خطــرات و تهدیــدات
دشمن فرضی و تقویت زیرساختهای
جنگــی ،ظاهــراً ســادهترین راه
رئیسجمهوری امریکا برای رسیدن به
اهداف بلندپروازانهاش است« .هرچند
مــا فنــاوری نظامی بســیار پیشــرفتهای
داریــم ولــی نیروهــای دشــمن هــم در
حــال افزایــش بــرد موشــکی و تــوان
نظامی خود هســتند .اولین وظیفه من
بهعنــوان رئیسجمهــوری امریــکا این
اســت که از کشــورم دفاع کنم .بنابراین
راهبرد تــازهای که ارائه کردهایم شــامل
شش تغییر عمده در سیاست موشکی
میشــود » .روز پنجشنبه گذشته ،دونالد
ترامپ رئیسجمهوری امریکا ســخنان
خــود را اینگونــه آغــاز کــرد تــا بــا طــرح
چنین ادعاهایی از برنامه جدید راهبرد
موشــکی امریــکا پــرده برداشــته و راه را
برای عملی کردن نقشــههایی که در سر
دارد هموار کند.
برنامــه ارائه شــده ،نخســتین تالش
برایبهروزرسانیراهبرددفاعیموشکی
امریکا طی نزدیک به یک دهه است اما
از بســیاری جهات یــادآور برنامه راهبرد
دفاعی دونالد ریگان است که به «جنگ
ســتارگان» معروف شد .به گزارش رادیو
ملی امریــکا ،ترامپ در ســخنرانی خود
گفت« :هدف من ســاده و صریح است؛
اینکــه مطمئــن شــویم ســامانه دفاعی
ما موشــکهای علیــه مواضــع امریکا را
در هــر کجا ،هر زمــان و هر مکان منهدم
خواهنــد کــرد» .اما منتقــدان او فــوراً در
واکنــش بــه این ســخن ،گفتند رســیدن
بــه ایــن هــدف ســاده میلیاردهــا دالر
هزینــه در بر خواهــد داشــت .بهگزارش
آسوشیتدپرس ،رئیسجمهوری امریکا
در ســخنرانی خود در جمع فرماندهان
نظامــی وزارت دفــاع کشــورش اعــام
کرد برنامه راهبرد موشــکی تازهای ارائه
داده اســت تا «از متحدان خــود در برابر

تهدیدهای موشــکی حمایت کند» و هر
موشکی که علیه امریکا پرتاب میشود،
شناسایی و منهدم شــود .ترامپ در این
ســخنرانی گفــت« :بهتریــن روش برای
در امان نگه داشتن امریکا از تهدیدهای
دشــمن ،ایــن اســت که کشــور را قــوی و
قدرتمنــد کنیــم .اولویــت اول در برنامه
تازه ،حفظ امنیت مــردم ایاالت متحده
اســت .مــا  20ردیــاب جدید و پیشــرفته
موشــکی و راداری در آالســکا داریــم کــه
کــه هر کــدام میتوانند فوراًهر موشــکی
را کــه علیه مواضع امریکا شــلیک شــود
ردیابی کننــد .ما در نظر داریم سیســتم
دفاعی جامعی داشته باشیم که از تمام
ایالتهای امریکا محافظت کند .دومین
اولویت ،ســرمایهگذاری در سیستمهای
جدید و ایجاد زیرساختهای الزم برای
بهتر شــدن و به روزرســانی ســامانههای
دفاعی است .سوم ،ما از مردم کشورمان
در برابــر انواع موشــکها دفاع خواهیم
کرد .چهــارم ،در نظر داریــم در فضا نیز
نیروهای خود را داشته باشیم زیرا همین
االن هم در فضا جنگ به راه افتاده است.
پنجم ،نمیگذاریم کاغذبازی اداری سد
راه ما شــود .ششــم ،با دفــاع از متحدان
ثروتمنــد خــود ،از آنهــا میخواهیــم
هزینههــای دفاعــی مــا را بپردازنــد تــا
قدرتمندتر شویم و سرمایهگذاری خود را
توسعهدهیم».
ëëطوفان سیاستهای دو قطبی ترامپ
درجهان
او بــار دیگــر توجههــا را بــه ســمت
دیدگاه خصمانهاش علیه ایران ،روسیه،
کره شــمالی و چیــن جلــب کرد تــا مجوز
الزم را بــرای عملی کردن نقشــه تازهاش
به دســت بیاورد .او در این بــاره ادعاهای
همیشگی خود را تکرار کرد و گفت« :ایران
همین چند روز پیش موشــکی ماهوارهبر
امتحانکرد،اگربرنامهآنهاپیشرفتکند،
موشــکهایش میتواند حتی بــه ایاالت
متحــده برســد ».بــه گــزارش ســیانان،
او اگرچــه در ســخنرانی  20دقیقــهایاش
صراحتــاً به روســیه ،چین و کره شــمالی

اشــاره نکرد اما در متن برنامــه راهبردی
پنتاگون مشــخص شــده که هدف از ارائه
کردن ایــن برنامه ،مقابله بــا تهدیدهای
کشــورهای خارجــی اســت .در بخشــی از
این ســند نوشته شده است« :کره شمالی
فناوری سامانه دفاع موشکی روسیه را به
دســت آورده و هماکنون در حال توسعه
توانمندیهــای دفــاع موشــکی محــرک
خود اســت .گرچه این محصــوالت ملی
هســتند ،اما ســامانه راداری و رهگیرهای
آنها شــباهتهایی به ســامانههای دفاع
موشکیروسیهدارند».
به گــزارش گاردیــن ،در متــن برنامه
جدید پدافند موشکی امریکا ،با اشاره به
کرهشــمالی و با وجود تــاش برای ایجاد
صلح میان دو کشــور نوشــته شده است:
«اگرچــه امریــکا اکنون در مســیر تــازهای
بــرای صلــح احتمالــی بــا کــره شــمالی
اســت ،اما باید توجه داشت که این کشور
همچنــان تهدیــدی فوقالعــاده علیــه
منافــع مــردم ایــاالت متحــده به شــمار
مــیرود» .بهگــزارش رویتــرز ،ارائــه ایــن
برنامه در شــرایطی کــه ترامپ در تالش
اســت رهبــر کــره شــمالی را متقاعد کند
برنامه موشکیاش را متوقف کند و حتی
نماینــده کره شــمالی راهی امریکا شــده
تــا صلــح میــان دو کشــور را وارد فضــای
جدیتــری کند ،عجیب اســت .او همین
هفت ماه پیش اعــام کرده بود «تهدید
هســتهای و موشــکی کره شــمالی از بین
رفته است» اما این بار تهدید کره شمالی
را آنقــدر جــدی و مهــم میداند کــه فوراً
باید بــرای مقابله با آن زیرســاختهای
موشکی را زیر و رو کرد.
اندکــی پــس از اعــام ایــن برنامــه،
رئیس کمیتــه دفاعــی و امنیتی مجلس
اعالی روسیه گفت استراتژی جدید دفاع
موشــکی امریکا باعث تشدید تنشهای
جهانــی میشــود و ســفیر روســیه در
کره شــمالی ادعای امریکا مبنی بر وجود
روابط موشکی میان مسکو و پیونگیانگ
را ســاختگی و بیاســاس خوانــد .اما این
تنها تصمیم تنشآمیز امریکا در رابطه با

روسیهنیست.ایاالتمتحدهبااینادعاکه
روسیه به مفاد «پیمان منع موشکهای
هستهای میانبرد» متعهد نیست ،اعالم
کــرد  13بهمن از آن خارج میشــود .این
پیمان کــه در بحبوحه جنگ ســرد میان
میخائیل گورباچــف رهبر اتحاد جماهیر
شــوروی و رونالد ریــگان رئیسجمهوری
وقت امریکا در سال 1987به امضا رسید،
ضامن جلوگیری از توســعه و به کارگیری
تمامموشکهایهستهایوغیرهستهای
کوتاه و میانبرد ،به استثنای موشکهای
دریایی ،بود .اما ترامپ حدود دو ماه پیش
اعالم کرد این پیمــان را ترک خواهد کرد
زیراروسیهباتوسعهموشکهایمیانبرد
جدید این پیمان را زیر پا گذاشــته اســت.
اما وزیر خارجه روسیه در واکنش به اعالم
ایــن تصمیــم گفــت« :باوجود شکســت
مذاکــرات بــا واشــنگتن دربــاره معاهده
منــع موشــکهای میانبــرد ،اما مســکو
آمــاده ادامــه مذاکــرات برای نجــات این
معاهدهاست».
بــه گــزارش رادیــو ملــی امریــکا ،تری
اوبرینــگ ،مدیــر ســابق آژانــس دفــاع
موشــکی دربــاره طــرح جدیــد ترامــپ
میگویــد« :بــا خوانــدن ایــن ســند 80
صفحــهای بایــد بــه شــما بگویــم کــه ما
همیشــه در مســابقه تســلیحاتی حضور
خواهیــم داشــت؛ چــه بخواهیــد چــه
نخواهید .با این ســند ،امریکا در معرض
تهدیدهایبیشتریقرارخواهدگرفت».
ëëگردابمشکالتداخلی
همزمــان بــا افزایــش چالشهــای

پراکنده شدن جمع برادران

شماری از سران کشورهای عربی از حضور در نشست اقتصادی اتحادیه عرب در بیروت عذرخواهی کردند
الله مهرزاد
خبرنگار

بیــروت امــروز در حالی تحــت تدابیر
شــدید امنیتــی ،میزبــان کشــورهای
عربی در نشســت اقتصــادی اتحادیه
عــرب اســت کــه نــه تنهــا برخــاف
انتظــارات منطقــهای برای بازگشــت
ســوریه به این اتحادیــه ،نمایندهای از
دمشق در این نشســت شرکت ندارد،
که برپایی نشست در سطحی پایینتر
از آنچــه کــه میبایــد انجــام میشــد،
نشــاندهنده اختــاف دیدگاههــای
بیــن اعــراب و همچنیــن بیــن اعراب
و امریــکا در مســائل کالنــی همچــون
سوریه است.
در ادامــه تالشهای برخی کشــورهای
عربــی بــرای بازگشــت بــه روابطــی
دوســتانه بــا ســوریه و بازگشــایی
سفارتها در دمشــق ،انتظار میرفت
اعراب با اســتفاده از بهانه این نشست
اقتصادی از سوریه بخواهند در نشست
حاضر شود تا زمینه بازگشت این کشور
به اتحادیه عرب فراهم شــود .اما بنابر
اطالعــات رســیده ســوریه در نشســت
امروز شــرکت نمیکند .روز پنجشــنبه،
علی عبدالکریم ،سفیر سوریه در لبنان
توگو با خبرگزاری «اسپوتنیک»
در گف 
تأکیــد کــرد کــه دمشــق دعــوت دفتــر
ریاســت جمهوری لبنان برای شــرکت
در نشســت اقتصادی اتحادیه عرب را
رد کردهاســت .وی دلیل رد شــدن این
دعــوت را کنشهــای اتحادیــه عــرب
در قبــال ســوریه در ســالهای اخیــر
برشــمرد و تأکیــد کــرد :اتحادیــه عرب

هنوز هیچکدام از اشتباههای چند سال
اخیر خود را جبران نکردهاست .این در
حالی اســت که بالفاصله دولت لبنان
مدعــی شــد آنهــا دعوتنامــهای بــرای
ســفیر ســوریه نفرســتادند .منبعــی در
وزارت خارجــه لبنان به «اســپوتنیک»
گفــت« :در این نشســت چیــزی که در
ارتباط با ســوریه باشد ،مطرح نخواهد
شــد و بنابراین الزامی برای حضور این
کشــور وجود نداشت که بخواهیم از آن
دعوت کنیم».
ایــن منبــع وزارت خارجــه لبنــان در
شــرایطی ایــن ادعــا را مطــرح کــرده
است که روز چهارشنبه روزنامه لبنانی
«االخبــار» در گزارشــی مدعــی شــده
بــود ،وزارت خارجــه امریــکا در پیامی
بــرای ســفارت لبنــان در واشــنگتن ،به
بیــروت هشــدار داده بــود کــه نبایــد از
سوریه برای شرکت در نشست اتحادیه
عــرب دعوت کنند .بنا بــر این گزارش،
واشنگتن در این پیام همچنین تهدید
کــرده بود اگر لبنان کوچکترین تالشــی
در جهت بازســازی سوریه انجام دهد،

بینالمللــی ،ترامــپ در حلقــهای از
مشــکالت داخلی نیز گرفتار شده است.
به گــزارش ســیانان ،تعطیلی کشــدار
دولت در واکنش به عدم موافقت کنگره
با بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک،
موجب بیــکاری و عدم پرداخت حقوق
بیش از  800هزار کارمند شــده است .به
گزارش الجزیره ،ترامپ در همین راستا
طــی نامــهای به نانســی پلوســی رئیس
مجلــس نماینــدگان ،اعــام کــرد ســفر
 7روزه او بــه بلژیک ،مصر و افغانســتان
لغو شــده اســت .او در این نامه نوشــت:
«متأسفانه ،بهدلیل تعطیلی دولت من
سفر شما را تعلیق کردهام .در صورت به
پایان رسیدن تعطیلی دولت این گشت
وگذار را دوباره برنامهریزی خواهیم کرد.
اگر شــما با من مذاکره کنید و به جنبش
تقویــت امنیــت مــرزی بپیوندیــد ،ایــن
تعطیلی زودتر به پایان خواهد رسید».
همچنیــن روز گذشــته ،دفتــر
رئیسجمهــوری امریــکا خبــر داد ،ســفر
هیأتی بــه اجالس اقتصــادی داووس در
ســوئیس را لغو کرده است .ســارا سندرز،
سخنگوی دولت او با اعالم این خبر افزود:
«رئیسجمهوریبهاینخاطرکهحداقل
 800هزار کارمند بهدلیل تعطیلی دولت
حقوق دریافت کردهاند ،رفتن به این سفر
را به صالح نمیدانند ».پیش از این ،قرار
بود ترامپ در رأس این هیأت به داووس
برود ،اما هفته گذشــته بهدلیل تعطیلی
دولــت ســفر خــود را لغو کــرد و قرار شــد
وزیــران خارجه ،خزانــهداری و تجارت به

سوئیس بروند .اما بنا به اعالم کاخ سفید،
این سفر بهطور کلی لغو شد.
لغو سفرهای دولتی به فرمان ترامپ
در شــرایطی روی داده کــه بهگــزارش
سیانبیسی ،مالنیا ترامپ ،بانوی اول
امریــکا ،با جــت دولت به فلوریدا ســفر
کرد .این ســفر ،تنها چند ســاعت پس از
لغو ســفر پلوســی ،باعث بــه راه افتادن
هجمههــای تنــدی علیــه ترامپ شــد و
این شائبه را تقویت کرد که شاید ترامپ
میخواســت بــا این اقــدام ،درخواســت
پلوســی برای به تعویق افتاده سخنرانی
ســاالنه او را تالفــی کنــد .پلوســی یــک
روز پیــش از لغــو ســفرش ،در نامــهای
به ترامپ نوشــته بــود با توجه بــه ادامه
تعطیلی دولت و مشکالت بر سر تأمین
امنیتسخنرانیساالنهرئیسجمهوری
در کنگــره ،ایــن ســخنرانی بــه زمــان
دیگری موکول شود یا ترامپ متن کتبی
ســخنرانی خــود را بــه کنگره بفرســتد و
شخصاًبه آنجا نرود.
تعطیلــی دولــت و طول کشــیدن آن
بهمدت چهار هفته ،باعث شده انتقادات
علیه او از همیشــه بیشــتر شــود .مؤسسه
اعتبارســنجی Standard & Poorsبرآورد
کرده اســت کــه تعطیلــی دولت فــدرال
امریکا هر هفته یک میلیارد و 200میلیون
دالر به تولید ناخالص داخلی این کشــور
ضرر میزند .همچنین نظرســنجیهای
جدید حاکی از آن است که نیمی از مردم
این کشور ،شخص ترامپ را مقصر اصلی
تعطیلیدولتفدرالمیدانند.
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در بدمینستر ،هنوز چندان اطالعی از وقایع شارلوتزویل نداشتند .اما بعد در ساعت
یک بعدازظهر ،جیمز الکس فیلدز جونیور ،یک نازی  20ساله با اتومبیل دوج خود
به میان گروهی از ضد معترضین حمله برد که منجر به کشته شدن هیتر هییر 22
ساله و مجروح شدن دهها نفر دیگر شد.
رئیس جمهوری در توئیتی که کارکنانش با عجله تدوین کردند ،اعالم کرد« :ما باید
همگی متحد شــویم و هر آنچه را که تنفر نماد آن اســت ،محکوم کنیم .در امریکا
جایی برای این نوع خشونت وجود ندارد .بیایید باهم یکی شویم!»
بــا وجود این  ،جز این مســأله همه چیز برای رئیس جمهوری عــادی و نرمال بود–
شــارلوتزویل فقــط یک نکته انحرافی بود و در واقع هدف کارکنان ایــن بود که او را از
موضوع کره شــمالی دور نگه دارند .واقعه اصلی در بدمینســتر در آن روز ،مراســم
امضــای قانونی بــرای افزایش بودجه برنامــهای بود که به کارکنــان قدیمی امکان
میداددربیمارستانهایخارجازویرجینیاهمازخدماتبهداشتیبرخوردارشوند.
مراسم امضا دو ساعت بعد از حمله الکس فیلد در تاالر باله بزرگی در کالبهاوس
برگزارشد.
در طول مراســم امضا ترامپ از فرصت اســتفاده کرد و «تنفر ،تعصب و خشــونت
نســبت به مردم مختلف در شــارلوتزویل» را محکوم کرد .تقریباً بالفاصله رئیس
جمهوری ظاهراً به دلیل امتناع از تفاوت قائل شدن بین نژادپرستان قسم خورده
و طرف مقابل مورد حمله قرار گرفت .آن طور که ریچارد اسپنسر اکنون به درستی
پــی برده بود ،احساســات رئیس جمهوری درهم برهم بــود .با وجودی که محکوم
کردن نژادپرستان سفیدپوست – حتی افراد به قول خودشان نئونازی -کاری راحت
و واضح بود ،اما رئیس جمهوری از روی غریزه از این کار خودداری کرده بود.
صبح روز بعد بود که کاخ ســفید ســرانجام ســعی کــرد با صدور بیانیهای رســمی،
موضعگیــری ترامپ را روشــن کنــد« :رئیس جمهــوری روز گذشــته در بیانیه خود
قاطعانــه اعالم کرد هر نوع خشــونت ،تعصب و تنفــر را محکوم میکند .البته این
شاملبرتریطلبانسفیدپوست،نئونازیهایکوکالسکالنوهرگروهافراطیدیگر
میشود .او خواستار وحدت ملی و متحد شدن همه امریکاییها شد».
امــا در واقــع او برتریطلبان ،کوکالسکالنها و نئونازیهــا را محکوم نکرده بود – و
همچنان در انجام ندادن آن سرسختی نشان میداد.
ترامــپ در تمــاس با بنن برای به کرســی نشــاندن نظر خــود از او کمک خواســت:
«این جریانها به کجا ختم میشــود؟ آیا قصد دارند بنای یادبود جرج واشــنگتن،
مجسمههای کوه راشمور ،یا مونت ورنون را خراب کنند؟» بنن – که هنوز دعوتنامه
به بدمینستر را دریافت نکرده بود – این راه را به او پیشنهاد کرد :رئیس جمهور باید
خشــونت و اقدامات ناجور را محکوم کند و همچنین باید از تاریخ دفاع کند (حتی
با درک ضعیف ترامپ از این موضوع) .تأکید بر مسأله واقعی بناهای یادبود فقط
جناح چپ را به ستوه میآورد و به جناح راست آسودگی خیال میدهد.
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ما در وضعیت بنبست قرار داشتیم .اگر ما بهعنوان افبیآی ،همه تالش
ممکــن را بــرای فهم اینکه در جریان بررســی و حــذف ایمیلها چه اتفاقی
افتــاده اســت ،انجــام نمیدادیــم ،نمیتوانســتیم رو به روی مــردم امریکا
بایســتیم و با چهرهای مصمم به آنها بگوییم که ما یک تحقیق شایســته را
انجــام دادیم .برای ما اهمیتی نداشــت که وکالی خانم کلینتون هم درگیر
این مســأله شــده بودند .من مصمم بودم بدون دیــدن لپ تاپها و بدون
مصاحبــه با آن وکال ،با پایان تحقیقات موافقــت نکنم .همین .اگر هیالری
کلینتون دوست داشت که برای دو سال دیگر نیز همچنان تحت تحقیقات
جنایی قرار داشــته باشــد ،به خودش مربوط بود .بهرغم این استداللهای
قــوی ،تــا نیمه ماه مه هنــوز به لپ تاپها دسترســی پیدا نکــرده بودیم .ما
بهطور جدی با این چشمانداز مواجه بودیم که تحقیقات تا تابستان و بعد
از تشکیل کنوانسیونهای سیاسی احزاب برای معرفی نامزدهای انتخابات
ریاست جمهوری هم ادامه یابد.
در ماه مه ،به دیدن سالی ییتس قائم مقام دادستان کل رفتم و به او گفتم
که این موضوع خیلی کِش پیدا کرده اســت و ما فقط چند هفته با اجالس
کنوانســیونهای حزبی فاصله داریم ،حتی کــم مانده بود در همین مقطع
پیشــنهاد بدهــم که یک دادســتان ویژه بــرای این پرونده منصوب شــود که
مقام رســمی هم در وزارت دادگستری نداشته باشد .اسالف من هر از چند
گاهــی ایــن کار را کرده بودند کــه معروفترین مورد در این زمینه پیشــنهاد
مکتــوب لوئیــس فــری رئیس وقــت افبــیآی در دهــه  1990به دادســتان
ِ
کل بــرای تعیین دادســتان ویژهای بــرای تحقیق دربــاره فعالیتهای بیل
کلینتون در زمینه جمعآوری کمک و اعانه بود.
به خانم ییتس گفتم که برای وزارت دادگستری تکمیل تحقیقات پیرامون
ایمیلهای هیالری کلینتون بدون اینکه آســیب شدیدی به اعتبار و اعتماد
عمومی وارد شود ،خیلی زود دیر خواهد شد .گفتم که حضور یک دادستان،
خارج از سلسله مراتب مدیریت سیاسی وزارت دادگستری ضروری خواهد
بــود .با اینکه خاطرم نیســت چه تاریخی این پیشــنهاد را مطرح کردم ولی
این نکته را به قائم مقام دادستان یادآوری کردم که بدون در اختیار گرفتن
لپ تاپها ،ما به این نقطه (معرفی دادستان ویژه) نزدیک میشویم.
به نظرم خانم ییتس مسائل را درک کرد .من نمیدانم که او چه اقداماتی
انجــام داد ،ولــی تیم آن زمان بالفاصله میتوانســت تزریق انرژی و قدرت
را در میان حقوقدانان جوان وزارت دادگســتری احســاس کند .ناگهان آنها
برای به دست آوردن لپ تاپها کامالً مصمم شده بودند.

پــاورقـی

editorial@iran-newspaper.com

تحت تحریمهای امریکا قرار میگیرد.
بــه گــزارش «اســپوتنیک» اظهــارات
احمــد ابوالغیــظ ،دبیــرکل اتحادیــه
عــرب پــس از دیــدار بــا میشــل عــون،
رئیسجمهوری لبنان نیز پاســخی بود
به این تهدید امریکا ،او گفت :بازگشت
سوریه به اتحادیه عرب که از سال 2011
همزمان با بحران داخلی این کشــور از
اتحادیه اخراج شد ،تنها زمانی محقق
میشــود که همه اعضا خواهان چنین
چیزی باشند.
ایــن در حالــی اســت کــه در هفتههای
اخیــر زمزمههــای بســیاری بــرای
بازگردانــدن ســوریه بــه اتحادیه عرب
شــنیده میشــود و در همیــن راســتا،
اواخر سال میالدی  2018عمر البشیر،
رئیسجمهوری سودان به دمشق سفر
کرد و پس از آن سفارتخانههای امارات
و بحرین در دمشق بازگشایی شد.
ëëسایرغایباننشست
بجــز ســوریه کــه غیبتــش در نشســت
امــروز اتحادیــه عــرب ،بحــث برانگیز
شــد ،این نشســت غایبــان دیگری هم

دارد .لیبــی ،همانطــور که هفته پیش
نیــز اعــام کــرد ه بــود بهدلیــل اقــدام
طرفداران جنبــش امل که هفته پیش
پرچــم لیبــی را در بیــروت بــه آتــش
کشــیده بودند ،در این نشســت شرکت
نکردهاســت .حامیان جنبــش امل که
روشــن نشــدن وضعیت امام موســی
صــدر را نتیجه کــم کاری دولــت لیبی
میداننــد ،هفتــه پیــش پــس از آنکــه
مجلــس اعــای شــیعیان لبنــان بــه
دعوت از لیبی برای شرکت در نشست
اتحادیه عرب اعتــراض کردند ،پرچم
لیبی را آتش زد ه بودند.
بــه گــزارش ســایت شــبکه خبــری
«الجزیره» ،بجز لیبی و سوریه ،شماری
دیگر از ســران کشــورها نیز از حضور در
نشســت امــروز لبنــان ســر بــاز زدهاند.
بنــا بر ایــن گــزارش ،امیــر قطــر و امیر
کویــت در نشســت شــرکت نمیکننــد
و مصــر هــم اعــام داشــته بــه جــای
رئیسجمهــوری ،نخســتوزیر ایــن
کشــور به لبنان گســیل خواهد شــد .اما
هیچکدام از این کشــورها علت حضور
نیافتــن عالی ترین مقامهــای خود در
نشســت اقتصــادی اتحادیه عــرب در
لبنــان را اعــام نکردهانــد .در همیــن
حال محمود عباس ،رئیس تشکیالت
خودگردان فلسطین نیز بهدلیل اینکه
همزمــان بــا ایــن نشســت در امریــکا
حضــور دارد ،از شــرکت در نشســت
عذرخواهی کردهاســت .به این ترتیب
انتظار میرود نشســت امــروز اتحادیه
عــرب در ســطحی بســیار پایینتــر از
نشســتهای معمــول اتحادیــه عرب
برگزار شود.

گــروه جهان /همزمان بــا آغاز خروج شــماری از نیروهای
امریکایی مســتقر در ســوریه از این کشور ،امانوئل مکرون،
اروپا
رئیسجمهــوری فرانســه خبــر داد نیروهای فرانســوی تا
پایان سال  2019میالدی در سوریه میمانند .رئیسجمهوری فرانسه در حالی
از ابقای نیروهای کشــورش در ســوریه خبر داده که کردهای ســوریه در نخســتین
روزهای دســتور ترامپ برای خروج نیروهای امریکایی از ســوریه ،از وی خواســته
بودند در غیاب امریکا ،دست به حمایت از آنان بزند .به گزارش «فرانس پرس»،
مکرون در سخنانی در پایگاه نظامیان فرانسوی در تولوز در جنوب فرانسه گفت:
«کشته شدن 4نظامی امریکایی در سوریه (که هفته پیش رخ داد) ،نشان میدهد
تهدید داعش در سوریه هنوز پابرجا است .ما باید در مورد وضعیت نظامیان خود
در سراسر جهان بازنگری کنیم اما در عین حال به تعهد خود به ثبات بخشیدن به
خاورمیانهنیزمتعهدهستیم.عجلهدرخارجکردننیروهاازسوریهاشتباهاست».
مکــرون چند روز پــس از فرمان دونالد ترامپ برای خــروج نیروهای امریکایی از
سوریه نیز گفت ه بود« :عمیقاً از این تصمیم متأسف هستم .یک شریک و متحد
باید همیشه قابل اتکا باشد ».اشاره او به وضعیت کردهای سوریه پس از خروج
امریــکا از ســوریه و مقابله احتمالی ترکیه بــا آنان بود .در حال حاضر هــزار و 200
نیروی فرانسوی تحت عنوان مبارزه با داعش ،در سوریه به سر میبرند .در همین
حال خبرها از سوریه حاکی است بنا بر اطالعات ارائه شده از سوی وزارت خارجه
روسیه ،دور جدید نشست آستانه برای مذاکره در مورد اوضاع سوریه نیمه دوم ماه
فوریه برگزار خواهد شد .ورشنین در این اظهارات همچنین از سفر گییر پدرسن،
فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه در 21ژانویه ،دوشنبه خبر داد.

دولت ترزا میسوار بر کشتی نجات شد

گروهجهان/درپیجلسهپارلمانبریتانیا،اکثریتنمایندگانپارلمانبریتانیابهدولت
ترزا می ،نخســتوزیری این کشــور ،رأی اعتماد دادند تا از فرصت کوتاه خود استفاده
کنــد و پس از توافق با پارلمان اروپا ،طرح تــازهای برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
ی که به گرفتن رأی اعتماد خود خوشبین نبود ،پس
ارائه کند .به گزارش گاردین ،ترزا م 
از اعالم نتایج ،با خوشــحالی اعالم کرد با روحیهای مثبت و ســازنده وارد جلســات با
نمایندگان اروپا میشود .او قرار است روز دوشنبه طرح جدیدی را درباره برگزیت ارائه
کند .طرح پیشــین او با اکثریت آراء در پارلمان با شکســت روبهرو شد .انگلیس  72روز
فرصت دارد تا با توافق از اتحادیه اروپا خارج شود ،در این صورت برگزیت بدون توافق
صورت خواهد گرفت .با افزایش تنشها در لندن ،برخی دیپلماتها به دنبال افزایش
این مهلت هستند .نایجل فاراژ ،سیاستمدار بریتانیایی گفته است که در شرایط فعلی
احتمالاینکهخروجبریتانیاازاتحادیهاروپابهتعویقبیفتدوحتیهمهپرسیمجددی
برگزار شود ،وجود دارد .آلمان نیز چراغ سبز به انگلیس نشان داده تا در صورت تمایل
درایناتحادیهباقیبماند.امامیشلبارنیه،نمایندهاتحادیهاروپامیگوید:اگرانگلیس
خطوط قرمز خود را تغییر دهد اتحادیه اروپا توافق فعلی را فوراًتغییر میدهد.

