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شهرهای مختلف ایالت اورگون و بهطور
خــاص پورتلنــد ،مدتهــا اســت درگیر
اعتراضهای ضد نژادپرستی است .اما
ایــن اعتراضهــا در هفته اخیــر ناگهان
شدت بیشتری گرفت .معترضان علت
آن را فرمــان ترامپ در گســیل نیروهای
امنیتی فــدرال میدانند و میگویند این
کار آنها را خشمگین کرده است.

بحــران اقتصــادی ناشــی از کرونــا
فرانسه را هم مثل همه دنیا آزار داده
است ،اما وزیر اقتصاد فرانسه معتقد
اســت با عالئم مثبتی که در بازار این
کشــور دیده میشــود ،امید بــه بهبود
اوضاع میرود .بویژه که با وجود رکود
در همــه بــازار ،فــروش خودروهــای
فرانسوی باال و خوب بوده است.

الگــوی فعلــی دموکراســی در اندونــزی
که در  20ســال گذشــته همــه تالشها بر
آن بــوده کــه جایگزین مــدل دیکتاتوری
و اقتدارگرایانه ســابق شــود ،هنــوز هم با
چالشهایــی مواجــه اســت .بــه اعتقــاد
تحلیلگران اگــر درگیریها بیــن نخبگان
اندونــزی ادامه یابــد ،دموکراســی نوپای
این کشور در معرض خطر قرار میگیرد.

عبور چین و امریکا از نبرد لفظی ،با فرمان بسته شدن دو کنسولگری
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از بیــش از  4دهــه قبــل که چیــن و امریــکا روابط
دیپلماتیک خود را عادی سازی کردند تا به امروز
هرگــز ایــن روابط تــا این انــدازه و تقریبــاً در تمام
بخشها از تجــارت گرفته تا تکنولــوژی ،دفاعی،
حقــوق بشــر و ...پرتنــش نشــده بــود کــه دولــت
امریکا از چین بخواهد کنسولگری خود را در شهر
هیوســتون تعطیــل کنــد و در اقدامــی متقابــل و
تالفی جویانه دولت چین به امریکا دستور بدهد
کنسولگری خود در شهر سیچوان در جنوب غربی
چین را ببندد.
بــه گــزارش الجزیــره ،وزارت خارجــه چیــن
روز جمعــه بــا اعالم رســمی درخواســت پکن از
واشــنگتن برای تعطیلی کنسولگریاش در شهر
ســیچوان اعــام کرد :ایــن اقدام پاســخ قانونی و
الزم بــه اقدامات بی دلیــل ایاالت متحده امریکا
بود .شــرایط کنونی حاکم بر روابط چین و امریکا
آن چیزی نیســت که برای چین خوشــایند باشد
و امریــکا مســئول تمــام ایــن اتفاقــات اســت .ما
یــک بــار دیگر ایــاالت متحــده امریــکا را ترغیب
میکنیم فوری از تصمیمات اشتباه خود برگردد
و شــرایط الزم بــرای بازگردانــدن روابط دوجانبه
بــه مســیر گذشــته را مهیا کنــد .اگرچــه در بیانیه
وزارت خارجه چین قید نشده بود که کنسولگری
امریکا در سیچوان تا چه زمانی باید تعطیل شود
امــا روزنامــه گلوبال تایمز چین که ارگان رســمی
دولت پکن اســت ،نوشت ،این کنســولگری باید

تا  72ســاعت آینده یعنی تا روز دوشنبه تعطیل
شــود .سهشــنبه گذشــته هم امریکا بــه چین 72
ساعت فرصت داده بود کنسولگری خود در شهر
هیوســتون تگزاس را ببندد .عــاوه بر این ،مایک
پمپئو ،وزیــر خارجه امریکا روز پنجشــنبه در یک
سخنرانی آتشین علیه چین در کتابخانه نیکسون
در کالیفرنیــا گفــت ،واشــنگتن و متحدانش باید
«شــیوههای خالقانهتر و تهاجمیتر» اتخاذ کنند
تــا حــزب حاکم کمونیســت چین را بــرای تغییر
مسیرش تحت فشار قرار دهند .پمپئو همچنین
گفت ،پرزیدنت نیکسون یکبار گفته بود میترسد
که با گشودن حزب حاکم چین به روی جهان یک
«فرانکشتاین»ایجادکردهباشدکه حاالمیبینیم
این ترس به حقیقت پیوســته است .سخنانی که
بی پاســخ نماند و دیروز وزارت امور خارجه چین
آنها را نشــانگر بی توجهی وزیر خارجه امریکا به
واقعیتها و تعصب ایدئولوژیک او دانست و از او
خواست از «ذهنیت جنگ سرد » دور شود.
البته به عقیده برخی تحلیلگران بینالمللی
و امریکایــی ،تشــدید تنشهــای چیــن و امریکا و
رســیدن روابــط دو کشــور به مرحله جنگ ســرد
یک دلیل مهم دارد و آن نزدیک بودن انتخابات
امریکا اســت .به گزارش نیویــورک تایمز ،اورویل
شــل ،مدیــر اندیشــکده «ایشــین سوســایتی»
میگویــد :ترامپ بــه خاطــر ناکامیهایــی که در
مقابله با همهگیری ویروس کرونا و مهار جنبش
ضدنژادپرســتی جــان ســیاهان ارزش دارد،
درصــدد اســت بــا هولنــاک نشــان دادن تهدیــد

خبر

عقاب و اژدها ،پنجه در پنجه شدند

چیــن ،امریکاییها را قانع کنــد که به فکر امنیت
آنها و کشورشــان است و در مقابل «دشمنی» که
هر لحظه ممکن است امنیتشان را تهدید کند،
تمام قد ایستاده است .ترامپ و دولتش با همین
منظور هرکاری میکنند که خشــم دولت چین را
برانگیزندتاواکنشینشاندهدوامریکاییهاقانع
شوند که دشمن واقعی است نه فرضی.
بنابرتازهتریننظرسنجیها،محبوبیتترامپ
 15درصــد کمتر از جــو بایدن ،رقیب دموکراتش
اســت و در سیاست داخلی شرایط متزلزلی دارد
تاجاییکهکنوانسیونجمهوریخواهاندرفلوریدا
را به بهانه گسترش همهگیری ویروس کرونا لغو
کرد .مشاوران ترامپ اما دریافتند که کنوانسیون
جمهوریخواهان بعید است پرجمعیت و پرشور

برگزار شــود از این رو ،احتماالً به او توصیه کردند
که نشســت را لغــو و به زمانی مناســبتر موکول
کند .به گزارش ســیانان ،علت لغو کنوانســیون
جمهوریخواهــان ایــن اســت کــه حتــی در میان
مقامات جمهوریخواه هم نارضایتیهای جدی
از عملکــرد ترامپ وجــود دارد .اینکه در ماههای
منتهــی بــه انتخابــات ترامــپ بــا عملکــردش
اعتراضهــای ضدنژادپرســتی در امریکا را آنقدر
حــاد کــرده کــه پورتلنــد و دیگر شــهرها ملتهب
شدهاند و با اعزام نیروهای ضدشورش به مناطق
ناآرامکهدستبهدستگیریهایگستردهزدهاند،
ایاالت متحده امریکا را از نظر نقض حقوق بشــر
در کانون توجه رسانههای جهان قرار داده است،
بههیچوجهخوشایندجمهوریخواهاننیست.

دو خط خبر

در روز یکشــنبه هفتــم آوریــل  2018نیروهــای مســلح ســوریه بــا
بهکارگیــری ســاحهای شــیمیایی به شــهر «دوما» و مناطــق اطراف
آن در جنــوب غرب ســوریه حمله کردند .گزارشهــای اولیه حکایت
از این داشــت که احتماالً دهها نفر کشــته و صدها نفر دیگر از جمله
تعــدادی کــودک مجــروح شــدهاند که حــال برخــی از آنها بــه دلیل
استنشاق گازهای خطرناک شیمیایی بشدت وخیم توصیف میشد.
گفتــه میشــد که ماده شــیمیایی اصلی بــه کار رفته در این ســاحها
احتمــاالً گاز ُکلر بوده اما ادعاهایی نیز در مورد وجود آثار گاز ســارین
و دیگــر مواد شــیمیایی مطرح شــده بود .رژیم بشــار اســد یک ســال
پیــش و در روز چهــارم آوریل  2017نیز با چنین تســلیحاتی از جمله
با اســتفاده از گاز ســارین به منطقه «خان شــیخون» در شمال غرب
ســوریه حملــه کرده بــود .تنها ســه روز پــس از حمله خان شــیخون،
ایــاالت متحــده بــا اســتفاده از نیــروی نظامــی واکنــش نشــان داد و
 59موشــک کروز به مناطقی که احتمال میرفت حمالت شیمیایی
از آنجا صورت گرفته باشد ،شلیک کرد.
روشــن بــود کــه رژیــم دیکتاتــور ســوریه درس نگرفتــه و برنامــه
بازدارندگــی طراحــی شــده توســط امریــکا ،نــاکام مانده اســت و اکنون
مسأله مهم این بود که ما چگونه میتوانیم پاسخ متناسبی به حمالت
اخیر بدهیم .متأسفانه پس از گذشت یک سال از حادثه خان شیخون،
سیاســت واشنگتن در قبال ســوریه همچنان مغشوش و سردرگم بود و
در حالی که از فقدان توافق و تفاهم بر سر اهداف و راهبردهای بنیادین
رنــج میبــرد ،اکنــون دوباره دچار بحران شــده بود .واکنش مناســب به
آخرین حمله شیمیایی سوریه حتمی و اجتناب ناپذیر مینمود ،اما در
عین حال ما به فوریت به شفاف سازی مفهومی و نظری در مورد نحوه
تأمین و پیشــبرد منافع بلندمدت امریکا نیاز داشــتیم .جلســه شــورای
امنیــت ملــی یک هفتــه قبل از حمله شــیمیایی به دوما برگزار شــد اما
در آن جلســه دقیقــاً هدفگذاری متضادی انجام شــد؛ خــروج امریکا از
سوریه.
این سیاســت میتوانســت حتی دســتاوردهای محدود سیاستهای
دولت اوباما در قبال ســوریه را که بســیار هم بد طراحی شــده بودند ،به
باد بدهد و در نتیجه خطرات رویکردی را که رئیس جمهوری دموکرات
اتخــاذ کــرده بود ،تشــدید کنــد .به نظــر من مســئولیت این آشــفتگی و
سردرگمی سیاسی در قبال سوریه یک سال پس از حادثه خان شیخون
برعهده شــخص رئیس جمهــوری ایاالت متحده بود ،زیــرا همان گونه
کــه رئیس جمهــوری هری ترومن زمانــی گفته بود؛ «مســئولیت نهایی
با کســی اســت که در اتــاق بیضــی (دفتر رئیــس جمهوری) پشــت میز
تصمیمگیری مینشیند».

پاورقـی

اتاقی که در آنجا
اتفاقافتاد

دورنــما
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گروه جهان /مقامات سودان اعالم کردند
 28جســد در گــوری دســته جمعــی در
جنوب «خارطوم» پایتخت سودان کشف
شــدهاند کــه احتمــال مــیرود متعلق به
ســران کودتای  1989علیه «عمر البشیر»
رئیس جمهور ســابق این کشور باشند .به
گــزارش «رویترز» ،شــواهد تاریخی نشــان
میدهد ســران کودتای  1989سودان پس
از یــک ســال از بــه قــدرت رســیدن «عمر
البشیر» بالفاصله محاکمه و پس از اعدام
در محلــی نامعلــوم دفــن شــدند« .عمر
البشــیر» کــه ســال گذشــته بــا بــاال گرفتن
اعتراضــات پــس از ســه دهــه مجبــور بــه
کنارهگیری از مقام ریاســت جمهوری شد
در حــال حاضر به اتهام فســاد با دو ســال
حبس روبهرو و محاکمه او پس از ســالها
به دلیل طراحی کودتا علیه نخســت وزیر
وقت سودان آغاز شده است.
 ëëفرانس پرس« :ترامپ» و«پوتین» در
گفتوگــوی تلفنی بر همکاری مشــترک
بــرای پرهیــز از رقابت تســلیحاتی چین،
روسیه و امریکا تأکید کردند.
 ëëعربــی 53 :21تن از اعضــای پارلمان
اروپا خواستار تخفیف در مجازات اعدام
 12شهروند بحرینی شدند.
 ëëفرانــس  :24دبیــر کل ســازمان ملــل
در گفتوگــوی تلفنــی با رئیــس جمهور
آذربایجــان و نخســت وزیــر ارمنســتان
خواستار تنش زدایی بین دو کشور شد.

نخستین نماز در بنای تاریخی استانبول اقامه شد

نماز جمعه در ایاصوفیه پس از  ۸۶سال

Reuters

زهره صفاری  /بنای  1500ســاله تاریخی «ایاصوفیه» که در
دورههای مختلف ،کلیســا ،مسجد و موزه بوده است ،ظهر
دیــروز ،پس از  86ســال میزبــان صدها مــرد ،زن و کودک
مســلمان ترکیهای بود کــه در صفوف فاصلهگذاری شــده
به اقامه نماز جمعه ایستادند تا این بنا دیگر بار خاطرات
دوره عثمانی را در خود مرور کند .بهگزارش شــبکه خبری
«الجزیــره»« ،رجــب طیب اردوغــان» ،رئیــس جمهوری
ترکیه که اوایل ماه جاری میالدی به پشــتوانه حکم دادگاه
اجرایی کشورش ،با فرمانی جنجالی «ایاصوفیه» را بهطور
رسمی مســجد و عبادتگاه مسلمانان اعالم کرد ،در حالی
دیروز به صف نمازگزاران پیوست که در هفتههای گذشته
نظارت کاملی بر روند تدارک این بنا برای مراسم تاریخی
ظهــر جمعــه داشــت .دیــروز در کنــار او کــه بــرای رعایت
پروتکلهای بهداشتی ماسک زده بود ،وزیرانش نیز دیده
شــدند .اقامه نماز جمعه دیروز اســتانبول پس از آن آغاز
شــد که رجب طیب اردوغان ســوره فاتحــه و بخش هایی
از ســوره بقره را قرائت کرد .در حالی که بهگفته عالیترین
مقام مذهبی ترکیه ،برای رعایت فاصلهگذاری اجتماعی
مســجد ظرفیــت پذیــرش  700تــا  1000نمازگــزار را دارد،
میدانهای اطراف نیز برای اقامه نماز مهیا شد .بهگزارش
رســانهها ،ظهر دیروز صحن مســجد به انتخــاب اردوغان
با فرشهای فیروزهای پوشــانده و پــردهای روی نمادهای
مســیحیان کشــیده شــده بود« .علــی یرلیکایــا» ،فرماندار

شــهر اســتانبول ضمن تأیید مسدود شــدن همه معابر و
خیابانهایمنتهیبهمسجدایاصوفیهازشامگاهپنجشنبه
و استقرار  736کادر درمان 101 ،آمبوالنس و بالگرد امدادی
در محل ،در پیامی از نمازگزاران خواســته بود تا ماســک و
ســجاده همراه داشــته و با صبوری و درک بــاال در برگزاری
هــر چه بهتر مراســم کمک کننــد .گفته میشــود بازدید از
این بنای تاریخی که در سال  2019بیش از  3میلیون و 700
بازدیدکننــده داشــته اســت ،از این پس به جز در ســاعات
عبادیمسلمانانبرایهمهامکانپذیرورایگانخواهدبود.
مرکز بزرگ مذهبی «دیانت» ترکیه بهعنوان متولی جدید
مسجد «ایاصوفیه» ،سه امام جماعت و  5مؤذن برای آن
برگزیده اســت .رئیس جمهوری ترکیه از ســال گذشــته در
حالی زمزمههای این تغییر را به راه انداخته بود که تغییر
کاربری این بنا به موزه را اشتباهی بزرگ میدانست .حاال
نیز گرچه فرمان او مورد انتقاد شدید امریکا ،اتحادیه اروپا،
روسیه ،یونســکو ،یونان و جمعی از رهبران مسیحی نقاط
دیگر جهان قرار گرفته ،خطاب به همه مخالفان این تغییر
را حــق تاریخــی و حاکمیتی کشــورش عنوان کرده اســت.
امــا برخالف همــه مخالفتهــای خارجی مــردم ترکیه از
این رویداد راضی هســتند و معتقدند کاری اســت که باید
انجام میشد .بهگزارش رویترز دیروز از هرگوشه ایاصوفیه
و محوطــه اطــراف آن صــدای مردمی شــنیده میشــد که
«اهلل اکبر» گویان در سایه درختان منتظر اقامه نماز بودند.

ســیت کوالک ،یکــی از نمازگزارانی که بــرای اقامه نماز به
ایاصوفیه آمده بود ،گفت«:ما امروز به اشتیاق و آرزوی 86
ساله خود رسیدیم .از اردوغان و دادگاه که چنین تصمیمی
را گرفتند ،تشــکر میکنیم ».لطیف اوزار ،پرســتار  42ساله
هم گفــت« :این اقدام و نمازی که در اینجا اقامه میکنیم
باعــث غرور و افتخار ماســت ».اردوغان در طول حکومت
 17ساله خود ،رعایت موازین اسالمی در کشورش را که در
تاریخ نوین خود گرایش به سکوالریسم داشته ،لحاظ کرده
اســت .تا پیش از حکومت او ترکیه در مسیری که آتاتورک
بــرای آن تعیین کــرده بود ،از جملــه ممنوعیت حجاب و
تعالیم دینی ،حرکت میکرد .اکنون نیز اقدام اردوغان در
تبدیل ایاصوفیه به مسجد باعث افزایش محبوبیت او بین
مردم ترکیه شده است .این در حالی است که در چند سال
اخیر محبوبیت وی بهخاطر برخی سیاستهای خارجی و
بویژه داخلیاش تنزل کرده بود.

