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ترامپ پیام آور صلح نیست

دورنـــما

والاستریتژورنال(امریکا):

ال پائیس (اسپانیا):

محاکمــه ســران اســتقالل طلبــی در
ایالــت کاتالونیــا هرچنــد در آرامــش
برگزار شد ،اما همان طور که پیشبینی
میشد منجر به اعتراضها و تنشهای
خیابانی در بارســلونا ،بهعنــوان پایگاه
اصلی جداییطلبان شد.

لوموند (فرانسه):

ال چاپو ،یکی از بزرگترین قاچاقچیان
مــواد مخــدر کــه بایــد بــه او ســلطان
مــواد مخدر گفــت ،پای میــز محاکمه
حاضــر و محکوم شــد .مجــازات او که
احتماالً حبس ابد اســت بزودی اعالم
میشود.

خشــونتهایی که در فرانســه از زمان
ظهــور جلیقهزردهــا و رویارویــی آنان
با پلیــس آغاز شــده ،در حال تســری
به بخشهای دیگر جامعه این کشور
اســت و از جملــه منجــر بــه افزایــش
تمایالت ضد یهودی شده است.

در سفر غیر منتظره سرپرست وزارت دفاع امریکا به عراق اعالم شد

«نه» بغداد به حضور امریکاییها در عراق
فرحناز دهقی
خبرنگار

بــدون اطــاع و دعــوت قبلــی ،پاتریک
شاناهان سرپرســت وزارت دفاع امریکا
روز گذشــته بــا هوایپمایــی نظامــی
وارد خــاک عــراق شــد تــا طی دیــدار با
مقامهای این کشــور ،قدمی در راســتای
سجمهــوریاش مبنــی
خواســته رئی 
بــر اســتقرار نیروهای نظامــی امریکا در
عراق ،بردارد اما واکنش صریح و روشن
بغداد او را در اجرای خواســت ه مافوقش
ناکام گذاشــت و نخســتوزیر عــراق به
صراحــت در دیــدار بــا او تأکیــد کــرد که
کشــورش حضــور هیــچ پایــگاه نظامی
خارجی را نمیپذیرد.
بــه گــزارش الجزیــره ،شــاناهان کــه
بــدون هیــچ برنامــه قبلــی و بیآنکه به
مقامهای عراق ،کشور میزبانش ،اطالع
دهد پس از پایان سفرش به افغانستان
بهطــور ناگهانــی وارد بغــداد شــد و بــه
خبرنــگاران گفت« :ما بــه دعوت عراق
اینجا هستیم و منافعمان ایجاب میکند
کــه ظرفیتهای امنیتی عراق را تقویت
کنیــم .من میخواهــم از زبان خود آنها
دربــاره نگرانیها و تحرکات سیاســیای
کــه با آنهــا روبهرو هســتند ،بشــنوم و بر
اســاس آن مــا برنامهریزیهــای الزم را
ترتیب بدهیم».
شــاناهان که پــس از برکنــاری جیمز
متیس ،ســکان وزارت دفاع امریکا را به
دســت گرفت ،به بغداد ســفر کــرد تا با
عــادل عبدالمهــدی ،نخســتوزیر این
کشــور ،دیدار و دربــاره خــروج نیروهای
نظامــی امریکا از ســوریه و ورودشــان به
توگو کند .اما عبدالمهدی
عراق با او گف 

با بیــان اینکه عراق حضــور هیچ پایگاه
نظامــی در این کشــور را نمیپذیرد ،آب
پاکی را بر دســتان او ریخت و سفرش را
بدون نتیجه گذاشــت .براساس گزارش
منتشــر شــده از ســوی دفتــر مطبوعاتی
نهاد نخســتوزیری عراق ،او همچنین
افــزود« :عــراق بــه صــورت مســتقل
تصمیــم میگیــرد و تحــت تأثیــر نفوذ
کشوری دیگر قرار نمیگیرد».
بــه گــزارش نهــاد نخســتوزیری،
عبدالمهدی در این دیدار گفته که عراق
در تــاش اســت روابــط خــود بــا امریکا
را کــه در شکســت داعــش ســهیم بوده
اســت ،حفظ کند و بــه توافقهای میان
دو کشــور پایبنــد بمانــد؛ توافقهایی که
شــامل مبــارزه بــا تروریســم و آمــوزش
نیروهای عراقی میشود نه چیز دیگری.
نخســتوزیری عراق ضمن درخواست
پشتیبانی برای برقراری ثبات ،بازسازی
و توســعه اقتصاد کشــور افــزود« :عراق
موفقیتهای آشکاری را به دست آورده
است و به دنبال شکست تروریستهای
داعش بــا فداکاریهای فرزنــدان خود،
انســجام اجتماعی و وحدت طیفهای
مختلــف ملــت ،شــاهد ثبــات اســت و
زندگــی در شــهرهای کشــور از جملــه
پایتخــت نیز بهتر از قبل شــده اســت».
نخســتوزیری عــراق اعــام کــرد ایــن
تصمیم مستقل از نظارت و اعمال نظر
کشــورهای دیگر است و هدف از اجرایی
کــردن آن تأمین امنیــت و فرصتهای
توسعه به نفع ملت خود است.
همچنین دفتر نخستوزیری عراق
در بیانیــه خــود نوشــته کــه سرپرســت
وزارت دفــاع امریــکا هــم تأییــد کــرده
کــه هدفــش از این ســفر بررســی روابط

جریده البصائر

از دســامبر  2017دونالــد ترامــپ هــر اقــدام بازدارندهای
یادداشت
را در حــق فلســطینیان اعمــال داشــته و بــا وجــود ایــن
روز
مدعی اســت همچنــان خواهان صلح در منطقــه ناآرام
خاورمیانه اســت .رئیس جمهــوری متزلــزل امریکا طی
ایــن مــدت قــدس شــریف را بهعنــوان پایتخــت رژیــم
صهیونیستی معرفی کرده ،نمایندگی فلسطین در امریکا
را به تعطیلی کشانده و سفارت امریکا را به قدس انتقال
صائب عریقات
داده و حتــی از کامــل شــدن و ارســال بهموقع کمکهای
رئیسهیأت
مذاکرهکننده
انساندوســتانه ســازمان ملل و ســایر نهادهای بشــری به
فلسطینیان با
ســرزمین فلســطین جلوگیری کرده و بذر تفرقه و ستیز را
اسرائیل
مترجم :وصال روحانی
در همه جا پخش کرده است.
هیچکــس نمیتوانــد ادعــا کنــد کــه فلســطینیها از
مذاکرات صلح کنار کشیده یا به روند آرامسازی منطقه پشت کردهاند .در سال
 2017بهتنهایی  40دیدار و جلسه کوتاه و میانمدت بین هیأتهای نمایندگی
امریــکا و فلســطینیها بهصورت مختلف شــکل گرفــت و طی ایــن مالقاتها
طرحها و اندیشــههای فلسطینیان در زمینه صلحی دیرپا که محصول استقرار
نظامهایی در برگیرنده در هر دو ســوی ماجرا باشــد به روشنی عیان و بیان شد
ولــی هر بــار امریکاییها سرناســازگاری گذاشــتند آنها یک بار در آســتانه ســفر
محمــود عبــاس رئیس تشــکیالت خودگردان فلســطین به واشــنگتن ،نه تنها
قدمی برای دلگرم کردن او و کل ملت فلســطین بر نداشتند بلکه خبر قطعی
شــدن شناســایی قدس شــریف بهعنوان پایتخت رژیم غاصب صهیونیســتی
را بــه جهانیان اعــام کردند .بدتر از هر چیزی تعه د کامــل ترامپ و همراهان
درجه اول او یعنی مایک پنس ،دیوید فریدمن ،جیسن گرینبالت و جارد کوشنر
(داماد و مشــاور ارشــد ترامپ) به هر چیزی که دولت تلآویو صالح بداند ،ولو
شهرکســازیهای بیرویــه اســرائیل در کرانــه غربی و نوار غزه ،اســت .ســران
توگو با برخی سران دیگر دولتهای پیشرو اروپایی روی
فلسطین حتی به گف 
آوردند تا شاید از طریق آنها امریکا را مجاب به همراهی با خویش و به رسمیت
شــناختن حقوق مسلم ســرزمین فلســطین کنند اما از این سیاست نیز طرفی
نبستند و راههای صلح بهرویشان بسته ماند و برخورد توأم با تبعیض نژادی
کاخ سفید با مردم مستقر در سرزمین فلسطین استمرار یافت.
از دیــد ترامــپ چیزی بهنام مصلحــت بینالملل وجود نــدارد و ارجحتر از
ن فلسطین
هرچیز حفظ تصرفات ارضی رژیمی است که خود را مالک سرزمی 
میانگارد و از هیچ جنایتی هم در این راه رویگردان نیست .شرط فلسطینیها
برای گفتوگوهای مثمرثمر صلح ،غیر قانونی شــمرده شــدن شهرکســازی
صهیونیســتها و قبول این واقعیت بنیادین اســت که تملک قدس شریف با
فلســطینیها بوده و هســت و اگر قرار اســت توافقی بر ســر حیات همزمان دو
جبهه فکری -فلســطینیها و اسرائیلیها -در سرزمینهای اشغالی هم شکل
گیرد ،این امر باید با قبول و تصویب نقش پیشــرو و ارشــدتر فلســطین باشــد.
درســت اســت که اســرائیل با دلگرمی حمایت امریکا هر نکته دلخواهش را به
طرف مذاکرهکننده تحمیل میکند اما واقعیت امر این اســت که بدون تأمین
حقوق حقه فلســطین هیچ صلح پایداری در منطقه متصور و ممکن نخواهد
بود .حرف ما همیشه این بوده که صلح و امداد حقیقت است و حقیقت فقط
از درون عدالــت بیــرون میآیــد و تا امریکا و اســرائیل این را پایــه روابط خود با
فلسطین قرار ندهند چیزی بهنام خورشید صلح در منطقه طلوع نخواهد کرد.
اساسیترین ســؤال روز این است که آیا در شــرایط بحرانزده کنونی سپردن
وضعیت امروز و آینده خاورمیانه به تشکیالت ناهنجار ترامپ امری بیعاقبت
و سیاستی هنجارشکن نیست؟ اینکه باید بیش از هر زمانی به رژیم صهیونیستی
تفهیم شــود که توقع استمرار حمایت جهانی از برنامههای مردم ستیزانه آنها
یک انتظار عبث و ضد انسانی است و اروپا پیش از هر زمانی به جنایات تل آویو
پی برده و مایل به همراهی امریکا در این زمینه نیســت و پول هنگفت ســرمایه
داران صهیونیســتی نیــز آنهــا را در ایــن راه نــرم نمیکند .اگر قرار اســت ترامپ
پیــامآور صلــح در منطقه باشــد ،چیزی بجز رســواییهای تازه بــرای رژیم ضد
انسانی تلآویو و رد شدن دستهای آلوده کاخ سفید در انتظار جهانیان نیست
و البته رنج فلسطینیهای شریف نیز بابت این نامردیها ادامه خواهد یافت.
ایــن موارد بایــد همزمان با آغاز اجالس دو روزه امریکا -لهســتان در شــهر
ورشــو مورد تأکیــد و مالحظه مجــدد قرار گیــرد .مهمترین وجه ماجــرا و نکته
هشــدار دهنده پرهیز فلســطینیان از حضور در این گردهمایی فرمایشی است.
ما حاضر نیستیم هیچکس به نمایندگی از ما در این گونه اجالسها حرف بزند
و مــا هیــچ تغییــری را هم در سیاســتگذاریهای خود در قبــال مذاکرات صلح
نمیپذیریم .صلح و مذاکرات فیمابین فقط زمانی شکل میگیرد که غاصبان
صهیونیســتی تمامی اراضی عربی اشغالشده از ســال  1967را رها سازند و به
سمت مالکان واقعی آنها یعنی مردم شریف فلسطین برگردانند و این شامل
ارتفاعات جوالن در سوریه و شرق اورشلیم در سرزمین قدس هم میشود.
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دو کشــور در آینــده بــوده اســت و خاطر
نشــان کــرده که واشــنگتن بــه همکاری
در روابــط بــا بغــداد افتخار میکنــد و از
برقــراری امنیــت و ثبــات در عــراق نیــز
احســاس رضایــت دارد .او در این دیدار
از تالشهــای دولت عــراق برای تأمین
نیازهــای مردم تمجیــد و تأکید کرده که
مأموریــت نیروهای امریکایــی در عراق
مبارزه بــا داعش ،آموزش نیروهای این
کشــور و پشــتیبانی از آنها بــرای نابودی
عناصر باقی مانده این گروه تروریســتی
است.
دونالــد ترامــپ چنــدی پیــش بــا
اعــام اینکــه میخواهــد نیروهایــش را
در پایــگاه هوایی عیناالســد ،در شــمال
غرب عراق ،نگه دارد خشــم و ناراحتی
مقامهــای ایــن کشــور را برانگیخــت.
رئیسجمهــوری امریــکا صراحتاً اعالم
کــرد هدفــش از این تصمیم این اســت

کــه «ایــران را تحــت نظر بگیــرد» .پس
از آن ،مقامهــای عــراق در واکنش خبر
دادنــد کــه اجــازه نمیدهند کشــوری از
خــاک عــراق بــرای پیشــبرد مقاصــد و
اهداف خــود اســتفاده کند .آنهــا گفتند
هدف واشــنگتن بــرای باقی مانــدن در
عــراق ،بــا توافقهــای پیشــین دو طرف
مغایر اســت .یک روز پیش از سفر او به
بغداد ،عمــار کاظم یکــی از نمایندگان
ائتالف دولــت قانــون در پارلمان عراق
نیــز بــه خبرگــزاری اســپوتنیک گفــت:
«عراق ،پایگاه امریکاییها نیست و ما با
این کشور برای ایجاد پایگاههای نظامی
توافقــی نکردهایم .اکر نیــازی به حضور
نیروهــای امریکایــی در عــراق باشــد،
بایــد با موافقــت پارلمان ایــن تصمیم
گرفته شــود» .عمار حکیم ،رهبر جریان
حکمــت ملی عراق هم طی دیدار خود
بــا رئیــس مجلــس ایــن کشــور ،ضمن

مخالفت با حضور نیروهای پیاده نظام
و پایگاههــای نظامی خارجــی در خاک
عراق بــر ضرورت حمایــت از مواضع و
رویکــرد دولت درباره ایــن نیروها تأکید
کرد.
شــاناهان در ســفر خــود بــه کابــل
گفــت کــه امریــکا در نظــر نــدارد تعداد
نیروهــای خود را در افغانســتان کاهش
دهــد .انتقــال ســربازان امریکایــی از
ســوریه به عراق ،باعث بروز انتقادات و
مخالفتهای بســیاری حتــی در داخل
امریــکا شــد .در اعتــراض بــه تصمیــم
خــروج نیروهــای امریکایــی از ســوریه،
جیمز متیس از سمت خود کناره گرفت
و کارشناسان نظامی از ترامپ خواستند
جوانب مختلف این تصمیم را بررســی
کند .در پی هشدارهای فراوان سرانجام
قــرار شــد بــازه زمانــی خــروج نیروهای
امریکایی از سوریه طوالنیتر شود.

وزرای دفاع ناتو خروج امریکا و روسیه از معاهده  1987را بررسی میکنند

سنای امریکا دسترسی عربستان
به سالحهای اتمی را میبندد

قاره سبز در مسیر تهدیدهای سیاه
ندا آکیش
خبرنگار

اتحادیه پارلمانهای عربی از سوریه دعوت کرد

یک هیأت پارلمانی اردنی با حضور در دمشق بهصورت رسمی از سوریه برای
مشــارکت در کنفرانــس اتحادیه پارلمانهــای عربی که قرار اســت ماه مارس
(اسفند – فروردین) در امان برگزار شود ،دعوت کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از منابع خبری عربی« ،طارق خوری» رئیس هیأت
پارلمانــی اردن در ایــن بــاره گفــت :دعوت از پارلمان ســوریه بــرای حضور در
کنفرانس اتحادیه پارلمانهای عربی گامی در راستای تقویت روابط دو جانبه
میان دمشــق و امان است .این ابتکار عمل در راستای شکستن انزوایی بود که
برخی بر سوریه تحمیل کردهاند.

امریــکا

NATO

بروکســل ،پایتخــت اتحادیــه اروپــا در
حالــی از دیــروز چهارشــنبه میزبــان
اجــاس دو روزه وزیــران دفــاع پیمــان
آتالنتیک شــمالی (ناتو) است که بیم و
نگرانی تبدیل شدن قاره سبز به صحنه
رقابت تسلیحاتی امریکا و روسیه و تکرار
خاطــرات دوران جنــگ ســرد بشــدت
بــر آن ســایه افکنــده اســت .منشــأ این
میــزان بیــم و نگرانــی ،خــروج امریکا و
به تبع آن روســیه از معاهده تسلیحاتی
دوجانبــه «ممنوعیــت تولید و اســتقرار
موشکهای میانبرد هسته ای» ()INF
بــود کــه در دوران جنــگ ســرد رؤســای
جمهوری وقت شــوروی ســابق و امریکا
آن را امضــا کردنــد تــا امنیت قــاره اروپا
تضمین شود.
بهگــزارش انبیســی نیــوز ،ینــس
استولتنبرگ ،دبیر کل ناتو روز سهشنبه،
یــک روز مانــده بــه اجــاس وزیــران
دفاع پیمــان آتالنتیک شــمالی در یک
مصاحبــه مفصــل بــا ان بیســی نیــوز
ضمــن تأکیــد بر این مســأله کــه یکی از
اصلیتریــن محورهــای ایــن اجــاس
خــروج احتمالــی امریــکا و روســیه از
معاهــده تاریخــی «ممنوعیــت تولیــد
و اســتقرار موشــکهای هســتهای»

اســت ،گفــت ،فرماندهــان ناتــو درباره
ملغــی شــدن ایــن معاهــده تاریخــی
ابــراز نگرانــی میکننــد .وی بــا ادبیاتــی
تهدیدآمیــز علیه روســیه و بدون اشــاره
به اقدام امریکا در تعلیق عضویتش در
معاهده تسلیحاتی ســال  ،1987گفت،
ناتــو تمــام گزینههــا از جملــه «گزینــه
نظامــی» را برای رویارویی با روســیه که
ناقــض معاهــده تســلیحاتی مربوط به
موشــکهای هســتهای میانبرد است،
بررسی میکند.
دبیر کل ناتو که معاهده تســلیحاتی
ســال  1987بین امریکا و شــوروی سابق
را یکی از «اصول امنیت اروپا» میداند،
گفــت ،اولویــت اول ناتــو درباره روســیه
حفــظ معاهــده موشــکهای میانبرد
هستهای است .اما ناتو همچنین خود را
برای یک دوره جدید بدون این معاهده
مربــوط بــه دوران جنــگ ســرد آمــاده
میکنــد .وی افــزود :مــا در بســیاری از
گزینههای مختلف و البته مسلماً گزینه
نظامــی در حــال برنامهریزی هســتیم.
فرماندهــان نظامــی مــا بــ ه گزینههــای
مختلــف فکر میکنند مثالً به این گزینه
که چگونه با این واقعیت روبهرو شــوند
که روســیه موشکهای با قابلیت حمل
کالهک هستهای در اروپا مستقر میکند.
امــا مــا قبــل از آنکــه تصمیمــات خــود
را بگیریــم ،بــه وقــوع تحــوالت فرصت

ëëتشدید اهمیت عراق برای امریکا
هماکنــون امریکا در عــراق ،حدود 5
هزار و  200سرباز دارد؛ از  16سال پیش که
امریــکا برای برکناری صــدام به مداخله
نظامی در آن روی آورد ،حضور سربازان
امریکایــی در خــاک عــراق دائمــی بوده
است .با پیگیری تحرکات امریکا میتوان
به وضوح فهمید که عراق برای این کشور
اهمیت ویژهای پیدا کرده است و درصدد
اســت مأموریت تــازهای را در عراق آغاز
کنــد .مأموریتی که ظاهراً بــر محور ایران
میچرخــد و همــکاری و تعامــل میــان
ایــران و عــراق را نشــانه گرفتــه اســت .از
ســوی دیگــر ،نیویورکتایمــز بــا انتشــار
گزارشــی خبــر داده که دونالــد ترامپ به
ایــن هم اکتفا نکــرده و درصدد اســت تا
معامــات اقتصــادی میــان دو کشــور را
نیــز از بین ببــرد .به گزارش ایــن روزنامه
امریکایــی ،ترامــپ از مقامهــای عــراق
خواســته تا وارد کــردن حاملهای انرژی
از ایــران را متوقف کنند .اما از آنجایی که
رهبــران عراقی بخوبــی آگاه هســتند که
کمبود انرژی میتواند باعث بروز دوباره
اعتراضــات مردمــی شــود و بیثباتــی
سیاســی در این کشــور را تقویت کند ،این
درخواســت را رد کردهانــد .این مخالفت
باعــث صدمــه خــوردن بــه دیپلماســی
امریکا در برابر عراق شــده اســت و شاید
بتواند روابط این دو کشــور را دســتخوش
تغییراتــی کند .در چنیــن فضایی امکان
نزدیکی عراق به ایران بیشــتر میشــود.
هفتــه پیش طــی دیــدار نخســتوزیری
عــراق بــا رئیــس بانــک مرکــزی ایــران،
عبدالمهدی گفــت که مردم عراق نیز با
تحریم و آســیبهایش آشــنا هستند و با
مردم ایران همدردی میکنند.

میدهیم .پیشــتر نیز هم اســتولتنبرگ
و هــم معــاون او خانــم ُرز گاتمولــر بــه
خبرنــگاران گفتــه بودنــد ،گزینههــای
اعضای ناتو علیه روسیه شامل استقرار
موشــکهای هســتهای بیشــتر در اروپــا
نمیشــود .دبیــر کل ناتــو به یک رســانه
آلمانــی گفتــه بــود ،اعضــای ناتــو حتی
پس از خروج امریکا و شــوروی ســابق از
معاهده و بیاعتبار شــدن معاهده هم
قصد اســتقرار سیســتمهای موشــکی با
قابلیت هستهای در اروپا را ندارند.
معاهــدهای کــه در ســال  1987بیــن
اتحــاد جماهیر شــوروی و امریــکا امضا
شد ،تهدید وقوع جنگ هستهای در اروپا
را کم کرده بود اما در شرایطی که تا شش
ماه دیگر رسماً خروج امریکا از معاهده
اعــام میشــود نگرانیها دربــاره آینده
امنیــت اروپــا و آغــاز رقابت تســلیحاتی
جدیــد در این قاره افزایش یافته اســت.
زیرا اصالً بعید نیســت ،امریکا و روســیه
برای اســتقرار سالحهای جدید ممنوعه

خود در اروپا از هم پیشی بگیرند.
البتــه روســیه ادعاهای ناتــو و امریکا
را کــه میگوینــد مســکو بــدون هشــدار
قبلــی در حال اســتقرار موشــکهایی با
قابلیت حمل کالهک هســتهای اســت،
رد و امریــکا را بــه نقض مفــاد معاهده
تســلیحاتی ســال  1987متهــم میکند
و میگویــد ،سیســتم دفــاع موشــکی که
امریــکا بــه اروپــا فرســتاده باید بــا مفاد
معاهده تاریخی همخوانی داشته باشد.
امریــکا شــرط مذاکره بــا روســیه درباره
ادامه عضویتش در معاهده تسلیحاتی
را نابودی موشــکهای  9M729روســی
اعالم کرده اســت .شــرطی کــه احتمال
تحقق آن کم است .البته مسکو تضمین
داده اســت که حتی اگر سالحهایی را که
ناقــض معاهــده تاریخــی اســت تولید
کند ،تا زمانی که امریکا ســاحی به اروپا
یــا دیگــر مناطــق نفرســتد ،اقدامــی که
ناقض تعهدات این کشــور باشد ،انجام
نمیدهد.

راهپیمایی دوباره مخالفان مادورو در کاراکاس

دهها هزار نفر از طرفداران خوان گوایدو ،رئیس جمهوری خودخوانده ونزوئال
بــار دیگر بــه خیابانها آمده و علیه دولت نیکالس مــادورو راهپیمایی کردند.
گوایــدو ،رهبــر مخالفــان در ایــن راهپیمایــی در جمــع حامیانــش حاضر شــد
و وعــده داد ،کاروان کمکهــای بشردوســتانه امریــکا به ونزوئال را تا روز شــنبه
 ۴اســفند وارد ونزوئال خواهد کرد .این راهپیمایی در حالی برگزار شــد .سرگئی
الوروف ،وزیــر امــور خارجه روســیه در گفتوگــوی تلفنی با همتــای امریکایی
خود نسبت به دخالت در امور داخلی ونزوئال از جمله تهدید توسل به زور که
واشنگتن آن را مطرح کرده ،هشدار داد.

فروغ احمدی
خبرنگار

ســناتورهای امریکایی در جدیدترین مخالفت خود با عربســتان ســعودی و در
سایه وفاداری دونالد ترامپ به این کشور الیحهای پیشنهاد دادند که به موجب
آن امریکا باید درهرگونه توافق باعربستان برای تبادل انرژی هستهای اطمینان
حاصل کند که هیچگاه ریاض به سالح اتمی دست پیدا نمیکند.
براساس این الیحه که توسط جف مرکلی و اد مارکی ،سناتورهای دموکرات و
رند پل ،سناتور جمهوریخواه تنظیم شده است ،دولت ترامپ میتواند هرگونه
توافق همکاری در زمینه انرژی هســتهای غیرنظامی با عربســتان داشــته باشد
امــا این توافق نباید غنیســازی اورانیــوم یا بازفرآوری پلوتونیوم تولید شــده در
راکتورهای هستهای را که میتواند به ساخت سالحهای هستهای منجر شود در
پی داشته باشد .هرچند در تهیه این الیحه سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات
بــا یکدیگر همکاری داشــتهاند ،نمیتوان بــا اطمینان گفت که تمام ســناتورها
از آن حمایــت خواهنــد کرد .امــا به هر صورت رویــدادی مهم در روابط ســنا با
عربســتان و کاخ ســفید تلقی میشود .بهنظر میرسد ســنای امریکا در ماههای
اخیر بویژه پس از ماجرای قتل جمال خاشــقجی ،روزنامهنگار عربستانی که در
کنســولگری عربستان در استانبول به قتل رسید ،شمشیر خود را علیه عربستان
از رو بستهاست .سنای امریکا ماه پیش الیحهای برای دخالت نکردن امریکا در
جنگ یمن ارائه داد و همزمان از اینکه کاخ ســفید گزارش مناســبی درباره قتل
خاشــقجی ارائه نداد بشدت انتقاد کرد و اکنون نیز در تازهترین اقدام ،سناتورها
از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات مسیر عربستان برای ساخت تسلیحات
اتمی را مسدود کردهاند .گفتنی است دونالد ترامپ در تالش است ،استفاده از
انرژی هســتهای را در داخل و خارج از امریکا گســترش دهــد و در همین ارتباط
نیز ریک پری ،وزیر انرژی امریکا مخفیانه گفتوگوهایی با مقامات سعودی در
خصوص انتقال فناوری هســتهای به ریاض داشــته است .اما الیحه پیشنهادی
ســنا باوجود آنکه الزم االجرا نیســت ،میتواند رئیسجمهــوری امریکا راتحت
فشــار قرار دهد تا قرارداد هستهای سختگیرانه تری را با ریاض به امضا برساند.
این در حالی اســت که عربســتان اعالم کرده اســت میخواهد در تولید سوخت
اتمی به خودکفایی برسد.
■ بیبیســی :یک هفته مانــده به دیــدار اون و ترامپ،
دو خط فرماندهــان بلندپایه نظامی امریکا در آســیا نســبت به
خبــــر اهداف نظامی کره شمالی ابراز تردید کردند.
■ هیــل :دونالــد ترامپ خواســتار اســتعفای «ایلهــان عمر» یکــی از دو زن
مسلمان در کنگره امریکا و متهم به یهودی ستیزی شد.
■ یورونیــوز :پارلمــان اســپانیا بودجه پیشــنهادی دولت را رد کرد .از ســوی
دیگر با خواست دولت اقلیت سوسیالیست اسپانیا برای برگزاری انتخابات
زودهنگام ،احتمال دارد این روند سریعتر اجرایی شود.
■راشــاتودی:براســاس نظرســنجی مرکز «پیو» ،مردم ژاپن و کرهجنوبی ،دو کشــور
متحدامریکا،واشنگتنرابهعنوانیک«تهدیدبزرگ»برایامنیتجهانیمیبینند.

