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هدیه ویژه پوتین برای
ازدواج خانم وزیر

رئیسجمهورروسیهکهدرکنارسیاستمدارانجهاندرمراسمازدواجوزیرخارجهاتریششرکتمیکند،هدیهویژهایبرایخانموزیردرنظر
گرفتهاست.بهنوشتهخبرگزاریآلمان،یکیازنزدیکانپوتیناعالمکردکهویبهعنوانهدیهازدواجبهکنایسل ۵۳ساله ،ترانههایاجراشده
گروهموسیقیفولکلوریکقزاقرادرنظرگرفتهاست.بههمینمنظورتعدادیازاعضایاینگروهرادراینسفرباخودهمراهکردهاست.
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تحلیل روز
دبیرکل پیشین سازمان ملل در 80سالگی درگذشت

international@khorasannews.com

اطالعاتیهاعلیهترامپ

...

اندیشکده روز
معامالتآپارتمانیرئیسجمهورآمریکا!
دانیل پلتکا ،معاون ارشــد امور مطالعات سیاست خارجی در
اندیشکدهامریکنانترپرایزگفت":بسیاریازماخواهانمقابله
بارئیسجمهورترامپهستیم.اورفتاریغیرطبیعیداردوبه
ایندلیلاستکهاویکتاجروبهدنبالکسبوکاراست.البته
او به روشــی خردمندانه به دنبال حفظ تعادل با مخالفان خود
است.امایکنکتهبسیارمهمدربارهترامپوجودداردوآناین
استکهلفظغیرمسئوالنهواحمقانهویاغلبباعثمیشود
او مانند دیکتاتور باشد .مردم آمریکا عادت کرده اند که به طور
جدی رفتار سران خود را زیر نظر بگیرند و انتظار دارند رؤسای
جمهورآمریکاافرادیحرفهایباشندوبهدولتوافرادیکهبه
آن ها مسئولیت داده می شود احترام بگذارند .باید بگویم که
ترامپبایدبداندماشاهدمعاملهچندآپارتماننیستیمبلکهاین
آیندهجهاناستکهمادربارهآنصحبتمیکنیم".
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نمای روز

نام "ثانیه عاشــق" از حزب نواز به عنوان کم ســن ترین
عضــو راه یافته بــه پارلمــان در تاریــخ پاکســتان ثبت
شــد«.ثانیه » یکی از  72زن راه یافته به پارلمان است.
این عضــو حزب نواز کــه  25ســال دارد ،توانســت در
انتخابات اخیر مجوز حضــور در پارلمان ایالت پنجاب
را به دست آورد.
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قاب بین الملل
توئیت معنادار جیم
کری بازیگر هالیوود
دربــارهفاجعههدف
قــرار دادن اتوبــوس
مدرســه یمنــی بــا
موشــک ســعودی –
آمریکایــی 40 :بچه
بی گناه در اتوبوسی
دریمنکشتهشدند.
متحــد ما.موشــک
ما.جنایتما

استفانوالت:

«عنان»

امیرعلی ابوالفتح

اقدامبیسابقهرئیسجمهورآمریکادرقطعدسترسیامنیتی
رئیسپیشینسیا،خشمسرانسابقجامعهاطالعاتیآمریکا
را برانگیخته است.درجدیدترین اقدام علیه تصمیم جنجالی
دونالدترامپعلیهجانبرنان،تعدادیازروسایسابقآژانس
اطالعات مرکزی آمریکا -ســیا به همــراه گروه بــزرگ تری از
مقامات ارشد سابق دیگردســتگاه های اطالعاتی این کشور،
قطعدسترسیامنیتیبرنانراتالشرئیسجمهورآمریکابرای
ارعاب منتقدان و نابودی آزادی در این کشورتوصیف کردند.
روسایسابقسیادربیانیهمشترکی،تصمیمترامپرانامناسب
وبسیار تاسف برانگیز دانســتند وتاکید کردند " :تاکنون هیچ
گاه ندیده بودیم که اعطا یا لغو دسترسی به اطالعات محرمانه
به ابزاری سیاســی تبدیل شــده باشــد".جدال رئیس جمهور
آمریکا و رئیس پیشین سیا زمانی شدت گرفت که برنان رفتار
ترامپ در کنفرانس خبری مشترک با والدیمیر پوتین ،رئیس
جمهور روســیه درهلســینکی را " خیانت آمیز " توصیف کرد.
ترامپدراینکنفرانسمطبوعاتی،برخالفنظررسمیجامعه
اطالعاتی آمریکا ،دخالت روسیه درانتخابات سال  2016را
رد کرد .متعاقب این اظهارنظر ،تمامی ســران سابق وکنونی
دســتگاه های اطالعاتی وامنیتی آمریکا از جمله دان کوتس ،
مدیرکنونیمدیریتملیاطالعاتکهریاستجامعهاطالعاتی
اینکشوررابرعهدهدارد،ترامپراسرزنشکردند.بااینحال،
رئیسجمهورآمریکاجانبرنانرامجازاتودسترسیامنیتی
وی را قطع کرد .گفته می شــود نقش برنان ،رئیس وقت ســیا
در زمان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2016
درشــکل گیری آن چه " پرونده ترامپ  -روســیه " لقب گرفته ،
تعیین کننده بوده است .برنان و گروهی از دیگر مقامات وقت
دســتگاه های اطالعاتی و امنیتــی آمریــکا در آن زمان ترامپ
را فاقد صالحیت های الزم برای نشســتن برکرســی ریاســت
جمهوریوفرماندهیکلنیروهایمسلحآمریکامیدانستند.
ترامپ حتی مدعی اســت که این گروه تــاش های عملی نیز
در راه جلوگیری از پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری
انجام داده بودند که البته در نهایت بــه دلیل آرای هیئت های
الکترال اینتالشهابینتیجهماند.اکنونبانزدیکشدنبه
زمان انتخابات میان دوره ای کنگره ،آتش جنگ میان ترامپ
"ترامپ
وجامعه اطالعاتی آمریکا شعله ورشده اســت .این بار،
ِ
نامطلوب" بر کرسی ریاست جمهوری ،فرمان بی سابقه قطع
دسترسیامنیتیرئیسوقتسیاراصادرکردهاست.ایناقدام
حتینارضایتیمقاماتاطالعاتیراکهدردولتهایجمهوری
خواه خدمت کرده بودند ،برانگیخته اســت تا جایی که دیوید
پترائوس و رابرت گیتس نیزاین بیانیه را امضا کردند .البته آن
چهتاثیرمخربترامپبرسالمتجمهوریآمریکاییاعالمشده
است ،فقط به جنگ رئیس جمهور با جامعه اطالعاتی محدود
نماندهبلکهرسانههایاصلیآمریکاییرانیزدربرگرفتهاست.
انتشارهمزمانسرمقالههایانتقادیازترامپدربیشاز350
روزنامه و نشریه در روز پنج شنبه و صدور بیانیه های مختلف از
سوی مقامات ســابق اطالعاتی و امنیتی علیه تصمیم ترامپ
درباره برنان از عمیق تر شــدن شــکاف ها در فضای سیاســی
آمریکاحکایتدارد.
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اظهار نظر روز

ازدست رفت

فایل صوتی پیشنهاد حق السکوت به خانم افشاگر
منتشرشد

رشوه عروسترامپ

اوماروسا مانیگو نیومن ،دستیار سابق میآوریم و (با آن) دستمزد میپردازیم
دونالد ترامپ و نویسنده کتابی با عنوان به صورت مستقیم از جانب حامیان تهیه
«روانـــی :روایــت یک کارمند داخلی از میشود.در بیشتر موارد کسانی هستند
کاخ سفید ترامپ»،بسیاری از فایل های کــه کمکهای انــدکــی میکنند ».الرا
صوتی آرشیوی خود را به عنوان اسنادی همسر«اریکترامپ»سومینفرزندرئیس
که صحت نوشته هایش را تایید می کند ،جمهورآمریکاستکهتهیهکنند همشترک
منتشرکردهاست.جدیدترینفایلصوتی برنام ه خبری تلویزیون سیبیاس ،به نام
منتشر شــده ،مکالمه او با «الرا ترامپ» اینساید ادیشن است و در حرفه پدرش
همسر «اریــک» ،پسر سوم رئیسجمهور نقش بسیار فعالی داشته است .اوماروسا
آمریکاست .دیالوگ ردوبدل شده در این کارمند اخــراجــی نیز ،از ســال 2004
روابــــط گــســتــردهای با
مکالمه به نحوی است
ترامپ داشته و یکی از
که نشان میدهد «الرا
مــعــدود ســیــاه پوستان
ترامپ» تــاش میکند
حامی دونالد ترامپ در
را
سکوت «اوم ــاروس ــا»
نیویورک تایمزدر
دولت او بــود.او در سال
بــا پــول بــخــرد .هرچند
گزارشی به نقل از
 2003بــرای اولین بار
عروسترامپدرواکنش
بــه انــتــشــار ایــن فــایــل با مشاوران کاخ سفید
با رئیسجمهور آمریکا
صــدور بیانیهای اعالم نوشت :اوماروسا
دی ــدار کــرد و در برنامه
«کـــــارآمـــــوز» ،یــکــی از
کرد احساس میکند از احتما ًال  ۲۰۰نوار
برنامههای تلویزیونی
سوی یک همکار سابق صوتی ضبطشده
پــر مخاطب تــرامــپ در
که او را همچون خواهر
خود میدانست ،مورد حاوی اطالعاتی درباره
ســـالهـــای  2004تا
خیانتقرارگرفتهاست ،ترامپ و نزدیکانش در  2015شرکت داشت.
اختیار دارد
اوماروسا همچنین یکی
اما اتهامات اوماروسا را
از اعضای فعال کــارزار
در این باره تکذیب نکرد.
در ایــن مکالمه که ابتدا از ســوی شبکه انتخاباتی  2016ترامپ بود و بعد از آغاز
«انبیسی»منتشرشد،صدایالراترامپ ریاست جمهوری او ،به مدت یک سال در
شنیدهمیشودکهپیشنهادشغلیباحقوق کاخ سفید سمت داشت.اما حاال اعالم
« 15هزار دالر در ماه» را می دهد و تاکید کرده است ،آمادگی دارد فایلهایی را که
میکند شرایط کاخ سفید برای این شغل بهصورتمخفیانهازرئیسجمهورآمریکا
هم بعد به وی اعالم میشود ،موضوعی ضبط کرده ،در اختیار تیم بازرس«رابرت
که به دادن حقالسکوت به اومــاروســا و مولر» ،بازرس ویژه پرونده دخالت روسیه
سخن نگفتن از ترامپ تفسیر شده است .در انتخابات ریاست جمهوری ،قرار دهد.
در بخش دیگری از این مکالمه الرا ترامپ او در مصاحبه ای قول داد که «فسادهای
میگوید«:اگرتوهمبهاینجریانبپیوندی بسیار زیادی را که در کاخ سفید رخ می
افشاگری صورت نخواهد گرفت و همه دهــد» برمال کند .نیویورک تایمزنیز در
در موضع مثبتی خواهند بــود ،درست گزارشی به نقل از مشاوران کاخ سفید
نمی گویم؟» عــروس ترامپ دربــاره  15نوشت:اوماروسااحتما ًال ۲۰۰نوارصوتی
هــزار دالر حقوق ماهانه پیشنهادی هم ضبطشدهحاویاطالعاتیدربارهترامپو
تاکید میکند« :همه پولی که ما به دست نزدیکانشدراختیاردارد.

ترامپ به دنبال بازتعریف
روابط آمریکا با ترکیه

کشیش بهانه است
روابط آمریــکا و ترکیه با افزایش فشــارهای واشــنگتن برای
آزادکردن «آندرو برانســون» کشــیش آمریکایــی که با جنگ
تجاریوتهدیدبهاعمالتحریمهاضدآنکاراهمراهشده،وارد
مرحله جدیدی شده است .با توجه به مقاومت آنکارا در برابر
تهدیدات آمریکا و مقابله به مثل ترکیه بــا افزایش تعرفهها بر
کاالهای وارداتی از آمریکا ،روابط این دو متحد ناتو به سمت
ســردی و تنش هر چه بیشتر ســوق پیدا کرده اســت.در این
زمینه؛ «دونالــد ترامپ اعالم کردکه ســطح روابــط آمریکا با

کوفیعنانکهطی 10سالدبیرکلسازمانمللمتحدبود،در ۸۰سالگی
درگذشــت .او که یکــی از محبوبترین دبیران کل ســازمان ملل محســوب
میشود،کارخودرادربخشهایاداریهمینسازمانشروعکردهوسپس
پله پله تا دبیرکلی پیش رفته بود.اما دیروز اعالم شد که کوفی عنان دبیرکل
پیشین سازمان ملل متحدو برنده جایزه صلح نوبل ،بعد از یک بیماری کوتاه
در آرامش از دنیا رفته اســت.آنتونیو گوترش ،دبیرکل کنونی ســازمان ملل
یاد او را به عنوان «شــخصیت نیرومندی که همیشــه به طــرف خیر رهنمون
میشد»،گرامیداشت.کوفیعنانکهتقریب ًاتمامیسالهایاشتغالخود
رادرسازمانمللسپریکرد،طیدودوره–از ١٩٩٧تا– ٢٠٠٩رهبریاین
سازمانرابرعهدهداشت.اوتوانستحضورسازمانمللرادرعرصهجهانی
قویتر و مؤثرتر ســازد.کوفی عنان که زاده کشور غنا بود ،نخستین دبیر کل
آفریقاییسازمانمللمحسوبمیشود.ویطی10سالباپروندههایبسیار
دشواریمواجهشدکهیکیازپیچیدهترینآنهاحملهآمریکابهعراقدرسال
 ٢٠٠٣و سپس آشوب فاجعهبار این کشور بود .حمله دولت جرج بوش پسر
به عراق  ،باعث شــد کوفی عنان رابطه قبلی را با دولت آمریکا نداشته باشد.
وی حتی در سخنرانی خداحافظی خود از سازمان ملل در سال ،2006در
اقدامیبیسابقهباانتقادشدیدازدولتجرجبوش،آمریکارابهنقضحقوق
بشــر تحت پوشــش مبارزه با تروریســم متهم کرد.عنان در ســال 2013در
مصاحبهباتایمنیز،ازتهاجمنظامیآمریکابهعراقدرسال 2003بهعنوان

جان تازه عنان به سازمان ملل
«

»

نصرت ا ...تاجیک؛ دیپلمات و ســفیر پیشــین ایــران در اردن-
ســازمان ملل متحد یکی از دســتاوردهای چند جانبه گرایی و همکاری
کشــورها در صحنه بین المللی برای برقراری صلح و امنیت و جلوگیری
از جنگ و خون ریزی در سال 1945بر ویرانه های جنگ جهانی دوم بنا
شد تا از بشریت و دستاوردها و تمدنش در مقابل خطر از سرگیری جنگ
های وســیع و جهانی مشــابه جلوگیری کند .کوفی عنان سیاســتمدار
غناییهفتمیندبیرکل،درحالیکهسازمانمللدرآستانهورشکستگی
بود ،جانشــین پطروس غالی سیاستمدار مصری شــد .وی جانی تازه به
سازمانمللدادوبرایصلحجنگیداماآنجاکهسیاستهایشباآمریکا
همنوانبود،دچارمشکلشدزیرادرطولدورانفعالیتاینسازمانیکی
از مشــکالت آن تامین مالی و دریافت حق عضویت کشــورها برای انجام
ماموریتهاوپرداختهزینههایاینسازماناست.ازاینزاویهآمریکابه
دلیل پرداخت هایش به این سازمان از نقش ویژه ای برای تامین خواسته
هایش برخوردار اســت و تاثیر زیادی بر روند امور و مصوبات این سازمان
جهانی و موسسات تابعه آن دارد .در همین حال او که به خاطر نقش اش

ترکیهراکاهشدادهوکشورشبرایآزادیکشیشبازداشتی
آمریکایی چیــزی به ترکیه نخواهد پرداخــت» .ترامپ گفت:
در حال کاســتن از ســطح روابط خود با ترکیه هستیم.آنکارا
سالهایمتمادیاستکهازآمریکابهنفعخودبهرهمیگیرد.
البته این اولین بار نیســت که ترامپ اتهام بهره بردن یکی از
متحدانآمریکاازاینکشوررامطرحمیکند،ویاززمانیکه
رویکارآمده،بارهامتحداناروپاییواشنگتنراچهازلحاظ
تجاری وچه از لحاظ دفاعی و امنیتی به «سواری مفت»Free
 Ridingو اســتفاده رایگان از امکانات و مقــدورات آمریکا در
راستایمنافعخودمتهمکردهاست.اکنوننوبتترکیهاست
که این اتهامات به آن وارد شود.در مقابل مقامات ارشد آنکارا
معتقدند که خدمات زیــادی چه در دوره جنگ ســرد و چه در
دورهپساجنگسرددرقالبناتوونیزهمکاریهایدوجانبه
برایآمریکاانجامدادهاند.بهنظرمیرسداساساترامپدرفکر

روزهای ناخوش العبادی

سی ان ان:بمبی که دانش آموزان
یمنی را به خاک وخون کشاند،
ساخت آمریکا بود

بمبآمریکایی
بر سرکودکانیمنی

العبادی بر سر جذب احزاب اهل تسنن و کرد برای تشکیل
فراکسیون بزرگ تر در پارلمان که مسئول تشکیل کابینه و
انتخابنخستوزیرجدیداست،بایکدیگررقابتمیکنند.
پس از آن که العبادی هفته گذشــته به مقتدی صدر و حکیم
نزدیکوبهدلیلموضعگیریاشدرپایبندیبهتحریمهای
آمریکاعلیهایرانازالمالکیوالعامریدورشد،برخیمنابع
آگاهمدعیشدند،المالکیوائتالفالفتح(گروههایشیعه)
تالشمیکنندفالحالفیاض ،عضوبرجستهائتالفالنصررا
بهعقبنشینیوخروجازائتالفشوپیوستنبهآنهادرمقابل
کاندیداتوریبرایسمتنخستوزیریترغیبکنند.حضور
الفیاض در نشســت مذاکراتی مالکی و نجیفی نشــانهای از
احتمال بروز اختالف و چند دســتگی در ائتالف النصر بود،
این در حالی اســت که موضعگیری صــدر و حکیم و عالوی
درمذاکراتتشکیلکابینهدشواربهنظرمیرسیدوصدربه
پایبندیخودبهموضعگیریاشدربارهمخالفانومشارکت
نکردن در تشکیل کابینه اشــاره ضمنی داشت .در صورتی
کهسناریویائتالفدولتقانون،الفتحوالقرارباچهرههای
سیاسی اهل تســنن از جمله ســلیم الجبوری ،رئیس سابق
پارلمانعراقمحققشود،اینائتالفحدود ۱۰۰کرسیرا
تشکیلخواهدداددرحالیکهائتالفصدر،حکیموعالوی
 ۹۰کرســی را به دســت خواهد آورد و به این ترتیب دو حزب
کرد ،کفه ترازو را به ســود فراکسیون غالب سنگین خواهند
کرد .به نوشــته روزنامه الحیات  ،المالکــی و العامری تالش
میکنند صدر را به پیوســتن به فراکسیون بزرگ تر پارلمان
شاملدوسومکرسیهایپارلمانیترغیبکنند.

شبکهخبری«سیانان»باهمکاریخبرنگاران
و کارشناسان تســلیحاتی تأیید کرد :بمبی که
عربســتان از آن بــرای حمله به اتوبــوس حامل
کودکان یمن اســتفاده کــرده ،توســط آمریکا
به ریــاض فروختــه شــده و وزارت خارجــه این
کشــور مجوز فروش آن به ریــاض را صادر کرده
است .در گزارش سیانان آمده است که بمب

"تاریکتریننقطه"دوراندبیرکلیخودبرسازمانمللنامبرد.البتهپیشاز
ماجرایحملهبهعراق،درپروندهتحریمعراقکهباعنوان"برنامۀنفتدربرابر
غذا" به اجرا گذاشته شد ،کوفی عنان با اتهام فساد مالی نیز مواجه شد که تا
اندازهایبهشهرتویلطمهزد.بااینحالاوبهطورکلییکیازمحبوبترین
دبیران کل سازمان ملل متحد به شمار میآید.کوفی عنان ،در سال٢٠٠١
جایزۀصلحنوبلراهمراهباسازمانمللمتحدبهخاطر«تالشبرایساختن
جهانیآرامتروسامانیافتهتر»بهدستآورد.عنانطی 40سالکاردرسازمان
ملل ،از بخش کارگزینی شروع کرده و بعد از سرپرستی بخش بودجه به کار
درامورسیاسیورسیدگیبهپروندههایبرقراریصلحارتقایافتهوباالخره
بهدبیرکلیرسیدهبود.بههمیندلیلاوشناختعمیقیازدستگاهوسیعو
عملکردپیچیدۀسازمانمللداشت.آخرینمأموریترسمیکوفیعناندر
سال ٢٠١٢بود که به عنوان فرستادۀ ویژه برای سوریه تعیین شد .اما او پنج
ماهبیشتردراینمسئولیتدوامنیاوردوقدرتهایبزرگرامتهمکردکهبه
دلیلاختالفاتخود،مأموریتویرابه«کاریمحال»تبدیلکردهاند.کوفی
عنانتدوینسنداهدافتوسعههزارهرابزرگتریندستاوردخودمیدانست.
در این سند برای اولین بار کشورهای مختلف در اموری چون فقر ،نابرابری
و مرگ و میر کودکان اهدافی در ســطح جهانی تعریف کردند.کوفی عنان،
بنیادی را به نام خود تشــکیل داده بود که همچنان در حوزه توســعه پایدار و
برقراریصلحفعالیتدارد.

فرا خبر

همگرایی المالکی ،النجیفی و العامری برای تشکیل «فراکسیون بزرگ»

شکافدرائتالفنصربهریاستالعبادیدرحالتبدیلشدن
بهیکگسلاست.طیروزهایگذشتهباتغییریچشمگیر
در مذاکرات تشــکیل کابینه عراق« ،نوری المالکی» ،رهبر
ائتــاف «دولــت قانون» بــا اســامه النجیفی ،رهبــر ائتالف
«القرار» نشستی برگزارکرد .همچنین او با هادی العامری،
رهبر «ائتالف فتح» دیدار کــرد .فالح الفیاض ،عضو ائتالف
«النصر» نیز به تازگی به المالکی نزدیک شــده که این نشان
دهندهبروزاختالفاتیدرائتالفالنصراست .هفتهگذشته،
 ۲۸نماینده از ائتالف النصر به ریاست حیدر العبادی خارج
شدندکهفالحالفیاضرئیسهیئتالحشدالشعبیدرصدر
ایننمایندگانبود.اکنون،بهنظرمیرسدالعبادیبایدفکر
دورهدومنخستوزیریراازذهنخوددورکند.همزمان،یک
عضو ائتالف دولت قانون به ریاســت نــوری المالکی معاون
کنونی رئیس جمهــور عراق ،از اعالم تشــکیل بــزرگ ترین
فراکسیونپارلمانیدرروزهایآیندهخبرداد.برایناساس،
روزنامه فرامنطقهای الحیات در گزارشــی نوشــت که دفتر
نوری المالکی در بیانیهای اعالم کرد ،رئیس ائتالف دولت
قانون میزبان اسامه النجیفی ،رئیس ائتالف «القرار» و فالح
الفیاض ،رئیس جنبش عطا بود و بــا آن دو درباره آینده روند
سیاســی و گفتوگوها میان فراکسیونهای ملی گفتوگو
کرد .برخی منابع نیز از آشــتی النجیفی و مالکی با میانجی
گری فالح الفیاض ،مشــاور امنیت ملی عراق که در نشست
حضور داشت ،خبر میدهند .روزنامه الحیات چندی پیش
فاشکرد،دوجناحشیعهرقیبدرعراقیکیبهرهبریمالکی
والعامریودومیبهرهبریمقتدیصدر ،عمارحکیموحیدر

اوجگیریاستراتژیمشروعیتزدایی

دراجازهمداخلهدرجنگبوسنیمناسباتخوبیبادولتآمریکاداشت،
تالشکردآمریکابدهیخودبهسازمانمللرابپردازد .کوفیعنانتدوین
سنداهدافتوسعههزارهرابزرگتریندستاوردخودمیدانست.دراین
سندبرایاولینبارکشورهایمختلفدراموریچونفقر،نابرابریومرگ
ومیرکودکاناهدافیدرسطحجهانیتعریفکردند.دردورانویسازمان
مللبااوجگرفتناسالمگرایی،حمالت 11سپتامبروبحرانهایجهانی
چون شــیوع ایدز و همچنین اشــغال عراق از طرف نیروهای آمریکایی و
بریتانیاییومتحدانشانکهشواهدقوینیزنداشت،روبهرووباعثشدکه
کوفیعنانایناشغالراغیرقانونیبداندورابطهاشبادولتآمریکاسرد
شود.یکیدیگرازمشکالتساختاریواداریسازمانمللهزینهوکارمند
زیاد بود و کوفی عنان ساختار را به هم زد و به تعدیل نیرو در سازمان ملل
پرداخت و هزار نفر از نیروهای انسانی این سازمان در مقر نیویورک را کم
کرد.اماازآنجاکهاودردورهنسلکشیروانداوهمچنینجنگبوسنی
مسئولصلحبانانسازمانمللبود،هدفانتقادهایزیادیقرارگرفت.
اوکهدر 80سالگیفوتکردیکیازدبیرکلهایموفقاینسازمانبودو
حوادثمهمیدرجهاندردورانویاتفاقافتاد.

بازتعریفروابطآمریکاوترکیهبودهودرخواستشازآنکارابرای
آزادیکشیشآمریکاییصرفابهانهایبرایفشار،تحریمودر
نهایت وادار کردن آنکارا به تبعیت از خواستههای واشنگتن
درموارد مختلف اســت.دراین چارچوب ،واشــنگتن آشکارا
اعالمکردکهحتیدرصورتآزادیکشیشآمریکایی،حاضر
بهبازگرداندنتعرفههایجدیدبرفوالدوآلومینیومصادراتی
ترکیه به این کشــور به نرخهای قبلی نخواهد بود .ضمن این
که واشنگتن در آخرین موضعگیری خود بر اعمال تحریمها
علیهترکیهدرصورتاطاعتنکردنآنکاراازخواستههایآن
تاکیدکردهاست.بااینحال،تحریمیکشمشیردولبهاست
که اعمال گسترده آن توسط آمریکا میتواند تبعات ناگواری
برایاینکشورنیزبههمراهداشتهباشد«.الرنسجی.کورب»
کارشناسسیاسیآمریکاییمیگوید:استفادهبیشازحداز
تحریمها ،توان آمریکا برای اســتفاده موثر از این ابزار فشار را

تحت تاثیر قرار می دهد و تجارت را در آمریکا مختل میکند.
به نظر میرسد واشنگتن اساســ ًا دیگر نگاه قبلی را به ترکیه
ندارد و با توجه به برخی اقدامات آنکارا در سطح منطقهای به
ویژه تاکید بر پیروی نکــردن از تحریمهای آمریکا علیه ایران،
بهآنبیاعتمادشدهاست.ضمناینکهمقاماتارشدترکیه
به ویژه «رجــب طیب اردوغان» بارها بر نقش مســتقیم و موثر
واشــنگتن در کودتای نافرجام ژوئیه 2016تاکید کرده اند
و اکنون بیــش از هر زمان دیگــری به آن بیاعتماد هســتند.
اکنونبهنظرمیرسدآنکاراتالشخواهدکردروابطومنافع
خودرادرقالبگسترشروابطبادیگرکشورهامانندروسیه،
چینوایرانتعریفکند.ضمناینکهباتوجهبهروابطنزدیک
ترکیهوقطر،اکنوندوحهبااعالمسرمایهگذاری 15میلیارد
دالریدرترکیه،عم ً
البهکمکآنکاراشتافتهودرصددحمایت
ازاقتصاداینکشوربرآمدهاست.

سازمان ملل از نامزدی داسیلوا در انتخابات برزیل حمایت کرد

همه چیز برای لوال

کمیته حقوق بشر سازمان ملل اعالم کرد رئیس جمهور
ســابق برزیل که در زندان به ســر می برد ،باید اجازه یابد
در انتخابــات آینــده این کشــور نامزد شــود .بــه گزارش
خبرگزاری فرانسه ،این کمیته سازمان ملل تصریح کرد
که نمی توان لوئیس ایناســیو لوال داســیلوای زندانی را
از ثبت نــام در انتخابات ریاســت جمهوری آینــده برزیل
منع کرد چون روند استیناف وی در جریان است.کمیته
حقوقبشرسازمانمللاینمسئلهرابهدنبالدرخواست
فوری از سوی وکالی لوال داسیلوا اعالم کرد.این کمیته
از دولت برزیل خواست تمامی تدابیر الزم را اتخاذ کند تا
لوالداسیلوابتواندازحقوقسیاسیخوددرزمانحضور
در زندان به عنوان یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری
سال  2018اســتفاده کند.کمیته حقوق بشر سازمان
ملل تصریح کرد ،تا زمانی که درخواست فرجام خواهی
لوال داسیلوا در یک فرایند قضایی عادالنه در دادگاه
تکمیلنشده،ویرانمیتوانازحضوردرانتخابات
بهعنوانیکنامزدانتخاباتمنعکرد .لوالداسیلوا
کهسال 2016دردادگاهبدویبهاتهامفسادمالی
به 12سال حبس محکوم شد ،می گوید صدور این
حکمبرایدورنگهداشتناوازانتخاباتاکتبر2018
(مهر-آبــان  )97اســت.طبق قانــون
اساسیبرزیل،فردیکهبهزندان
محکوم شده باشد نمی تواند
در انتخابــات نامزد شــود.
ایــن در حالی اســت که

اســتفاده شــده در  18مــرداد (  9اوت) بــرای
حملهبهاتوبوسدانشآموزانیمنیبمب۵۰۰
پوندی(حــدود  ۲۲۷کیلوگــرم) «امکی،»۸۲
ساختشرکت«الکهیلدمارتین»(Lockheed
 )Martinبوده است .عربستان سعودی اکتبر
ســال  ۲۰۱۶نیــزاز بمــب «امکــی »۸۲علیــه
شرکتکنندگاندریکمراسمترحیماستفاده

رئیس جمهور ســابق برزیل و حامیانش اعالم کرده اند
که اهداف سیاسی ،پشت پرده اتهام زنی فساد مالی و به
دنبال آن محکومیت وی بوده است تا دولت فعلی اجازه
ندهد داســیلوا در این انتخابات ثبت نام کند.وی پیشتر
به دریافت رشوه از یک شرکت مهندسی در ازای کمک
به عقد قرارداد با شــرکت نفت «پترولئو برازیلیرو» متهم
شدهبود.طبققانونانتخاباتبرزیل،فردیکهدردادگاه
محکوم شده تا هشت سال نمی تواند در انتخابات نامزد
شــود ،اما اســتثنا هم وجود دارد از جمله این که اگر لوال
داســیلوا بخواهد وارد کارزار شود،
دادگاه انتخابات در باره آن رای
خواهدداد.

کرد که در آن حمله ۱۵۵نفر کشته و صدها نفر
دیگرزخمیشدند.جنایتاخیرسعودیهاکه
موجبشهادت 40کودکیمنیشد،یکهفته
پسازآناستکهحملهائتالفمتجاوزسعودی
به یــک بیمارســتان و بــازار ماهی فروشــان در
الحدیدهیمن،شهادتدستکم60غیرنظامی
رابهدنبالداشت.

آمریکا به عنوان یک قدرت مســلط جهانی مایل است دیگر
دولت ها را مجاب کند که جایگاه مطلوب این کشور به نفع
آن ها نیز اســت و اقدامات آن به حفــظ نظم جهانی عادالنه
و مشروع کمک می کند .از ســوی دیگر ،دولت هایی که با
آمریکا مخالف هســتند تالش می کنند نقش آمریکا را در
قالب عبارات شرورانه ترسیم کنند .استراتژی مشروعیت
زداییبهدنبالتضعیفمستقیمقدرتآمریکانیستبلکه
تالش می کند دیگر دولت ها را در سراســر جهان مجاب
کند که در برابر سلطه آمریکا قد علم کنند؛ این راهبرد در
پیآناستکهثابتکندارزشهایآمریکاییارزشتقلید
کردن ندارند و به طور کلی تالش بر این اســت که آمریکا به
ســادگی نتواند از حمایت یا همراهی دیگر کشورها برخوردار
شود.متاسفانه ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید و رفتارهای او
در مقام رئیس جمهور آمریکا هدیه ای باد آورده برای کســانی
بود که تالش می کننــد تصویر آمریکا را در بســیاری از مناطق
جهانخدشهدارکنندوبرارزشهایاخالقیآنسایهبیفکنند.
این موضوع از زمان روی کار آمــدن ترامپ خیلی راحت تر اوج
گرفتهاست.رئیسجمهورآمریکادرعوضتالشبرایمجاب
کردندیگرانمبنیبرمفیدبودنسیاستهایجهانیآمریکا
با افتخار و به طور مکرر ادعا کرده اســت که هدف از سیاســت
«نخستآمریکا»کهخوداوبانیآنبود،منتفعشدنآمریکاوبهره
برداریازمتحدانودشمناناینکشوراست.ریاستجمهوری
ترامپباعثشدهاستارائهتصویردلخواهازآمریکابهسادگی
آب خوردن شود .پیمایش هایی که به تازگی در سراسر جهان
انجامشده،بهخوبیاینروندرانشانمیدهند.براساسنظر
سنجیسال ۲۰۱۷موسسهافکارسنجیپیو()Pewدربیش
از 30کشور جهان 38،درصد شرکت کنندگان معتقد بودند
قدرت و نفوذ آمریکا تهدیدی عظیم اســت .این آمار در مقایسه
با ســال 13 ، ۲۰۱۳درصد افزایش یافته اســت .نظرسنجی
دیگریکهپیشتردر 37کشورجهانانجامشدهبودنشانداد
اعتماد به آمریــکا از 64درصد در زمان اوباما بــه 22درصد در
زمان ترامپ سقوط کرده اســت.قطعا آمریکا همواره به دنبال
منافع داخلی این کشــور بوده و ادعای آن برای برخورداری از
فضیلت های فراوان با انتقادات شــدید روبه رو شده است .اما
آمریکا هیچ گاه به شــیوه غیر منطقی عمل نکــرده و هر جا که
ممکن بوده از مجموعه ای از ارزش های سیاســی پشتیبانی و
تالش کرده به عقاید نوع بشر احترام بگذارد .ایستادگی برای
برخیارزشهایاخالقیودرعینحالاقراربهلزومارجحیت
دادن به برخی دیگــراز مالحظات یک موضوع اســت و نادیده
گرفتنکاملاینارزشهامانندکاریکهترامپانجاممیدهد
یکموضوعکامالمتفاوتدیگراست.

...

خبرهای متفاوت

ترامپ به مالنیا هم رحم نخواهد کرد!

اسپوتنیک:اوماروســا مانیگو نیومن ،دســتیار سابق دونالد
ترامپ،درکتابیباعنوان«روانی:روایتیککارمندداخلیاز
کاخ سفید ترامپ» این موضوع را مطرح کرد که رئیس جمهور
آمریکا به همســرش بــرای دریافت حــق شــهروندی آمریکا از
طریق برنامــه توانمندیهای خــاص که مخصــوص نخبگان
اســت ،کمک کرده است .دســتیار 44ساله ســابق ترامپ در
کتاب خود این احتمال را مطرح کرد که رئیس جمهور آمریکا
از راههای زیادی برای کمک به همســرش بــه منظور دریافت
گرین کارت این کشـ�ور از طریق ویزای 1-EBموسوم به ویزای
انیشتینکمککردهاست.ایننوعویزابرایدریافتشهروندی
دایم آمریکا مخصوص افراد با تواناییهای خارقالعاده است.
یرا
نیومندربخشیازخاطراتخوددراینکتاباینگمانهزن 
مطرح کرده که بانوی اول آمریکا در انتظار پایان دوران ریاست
جمهوریهمسرشاستتااوراترککندوبههمینعلتترامپ
راهی را برای باطــل کردن ویزای مالنیــا ،در صورتی که پیش
از پایان زمان ریاســت جمهوری او را ترک کنــد ،خواهد یافت.
بنابراعالمدستیارسابقکاخسفیدازآنجاکهترامپکامالدر
جریان چگونگی دریافت حق شــهروندی دایم آمریکا از سوی
همسرشاست،درصورتمشاهدهموردمشکوکیدراینباره
خواهدتوانستحقشهروندیبانویاولآمریکاراباطلکند.
نیومننوشت:او(ترامپ)مردیکینهجووانتقامگیراستواگر
اواینکار(اخراجمالنیاازآمریکا)رابکند،تعجبنخواهمکرد.

رستورانهایمکدونالدخوابگاهشد!
استاندارد  :رستوران های 'مک دونالد' آمریکا سال هاست
که به دلیل مشــکالت اقتصادی و گرانی در هنگ کنگ و
حتیدرچینبهخوابگاهبسیاریازجوانانتبدیلشده
است.بااینوصفدرهنگکنگشرایطبهمراتببدتر
است و آمار نشان می دهد شمار کسانی که رستوران
های زنجیره ای فســت فود مک دونالــد را به خوابگاه
تبدیل کرده اند ،در عرض پنج سال گذشته شش برابر
شده اســت.اصلی ترین علت این موضوع باال بودن اجاره
منزلدرهنگکنگوبیکاریبسیاریازکسانیاستکهدراین
محلهامیخوابندواینکهآنهاتوانامرارمعاشدراینشهر
گرانراندارند.اینگزارشحاکیاستپیشازایننیزدرشهر
پکنوبسیاریازشهرهایبزرگچین،شمارزیادیازمردمبه
ویژه دانشجویان شب ها را در این رستوران ها گذرانده اند .در
پکنکهیکیازگرانترینشهرهایچینازنظراجارهبهاست،
بسیاریبهدلیلناتوانیدرپرداختکرایههتلیاخانه،شبها
رادرسالنهایپذیراییمکدونالدسپریمیکنندکهشعب
زیادیازآنها 24ساعتشبانهروزفعالیتمیکنند.درهنگ
کنگ نیز حدود  270هزار نفر در فهرست کسانی هستند که
قصددارندخانههایعمومیارزانقیمتازدولتاجارهکنند
امابعضاممکناستپسازپنجسالنوبتبهآنهابرسد.
CMYK

