یکشنبه  2آذر 1399
سال بیست و ششم
شماره 7497

جان بولتون  /مشاورامنیت ملی سابق ترامپ  /مترجمان :مسعود میرزایی و بهجت عباسی

آخرین صحبتها با پوتین در مسکو

editorial@irannewspaper.ir

واشنگتنپست(امریکا)

فولها دی سائوپائولو(برزیل)

چاینا دیلی(چین)

«دونالد ترامپ» که همچنان شکست
از رقیــب دموکراتــش را نپذیرفتــه ،در
نشست خبری روز جمعه از برنامهاش
بــرای کاهش قیمــت داروهــای تجویز
شــده در شــرایط شــیوع کرونا خبر داد.
ترامــپ کــه از راه قانونــی بــه نتیجــه
نرسیده سعی دارد با ایجاد دودستگی
به نتیجه مطلوبش برسد.

انتشــار تصاویــر دلخراش ضرب و شــتم یک
جوان سیاهپوست توسط مأموران امنیتی در
برزیل و مرگ او در برابر دیدگان وحشتزده
حاضــران در صحنــه ،موجــی از خشــم را
در سراســر برزیــل بــه راه انداخــت تــا مــردم
این کشــور با حضــور در تجمعــات مختلف،
حمایت از جنبش سیاهپوســتان امریکا را در
مقیاس کوچکتر به نمایش بگذارند.

«شــی جیــن پینــگ» ،رئیــس جمهــوری
چین در مراسم مجازی بیست و هفتمین
نشســت همکاری اقتصادی ســران آســیا
پاســیفیک اتحاد کشــورهای منطقه برای
تســریع تجــارت آزاد را ضــروری دانســت
تا آســیا پاســیفیک همچنان مکانی امن و
بــا ثبات برای همکاریهــای چند جانبه و
تجارت جهانی باقی بماند.

نشست گروه  20زیر سایه کووید  19برگزار شد

آوار آمال ریاض در «جی »20

AFP

بنفشــه غالمی /یک ســال پیــش در چنین
روزهایی زمانی که میزبانی نشست گروه20
سال  2020به عربستان سپرده شد ،محمد
بنسلمان،ولیعهدعربستان،ایننشست
را محلــی برای گــرد آوردن ســران برترین
کشــورهای اقتصــادی جهان و پــی گرفتن
بلندپروازیهای خود و همچنین به دست
فراموشــی ســپردن ماجرای قتل «جمال
خاشــقچی» در کنســولگری عربســتان در
اســتانبول میدیــد .اما کوویــد 19همه این
آمــال را بــه بــاد داد تا نخســتین نشســت
گروه  20در دوران کرونا ،بهصورت مجازی
برگزار شــود و در عربســتان خبری از فرش
قرمــز بــرای رهبــران جهــان و عکسهای
پر زرق و برق نباشد.
بهگــزارش خبرگــزاری «رویتــرز» ،در
نشست «جی  »20امسال که از دیروز آغاز
شده و تا پایان امروز ادامه دارد 19 ،رئیس
دولت به همــراه نمایندگان اتحادیه اروپا
حضوری مجازی دارند .کشورهای حاضر
در نشســت ،بــا توجه بــه اینکه جهــان در
روزهــای بحرانــی کرونــا بــه ســر میبرد،
پیشــاپیش اعالم کردهاند کــه قصد دارند
در مجموع  11تریلیون دالر سرمایهگذاری
کننــد تــا اقتصاد آســیب دیــده جهــان را
ترمیم کنند .آنها همچنین قرار است21 ،
میلیارد دالر بــرای واکســن ،دارو و درمان
کووید  19کمک کنند .این کمکها اضافه
خواهد شد به کمک  14میلیارد دالری که
اوایــل ســال میــادی  2020بانک جهانی
وعده آن را به کشــورهای فقیر داده بود تا
بتوانند از پس تعهــدات بدهیهای خود
برآیند.
ëëمیزبانی با اتهامات حقوق بشری
هرچنــد کوویــد 19نقــش پررنگــی در
نشست امســال گروه  20دارد ،اما از دیروز
آنچه بیش از هرچیز توجه رســانهها را به
خود جلــب میکــرد ،اختالفــات اعضا با
عربستان بهخاطر نقض حقوق بشر بود.
به گزارش ســایت شــبکه خبری «دویچه
وله» ،هرچند بعید بهنظر میرسد ،در این
نشســت انتقــادی متوجــه رفتارهای ضد

حقوقبشریعربستانشود،پیشتربرخی
قانونگــذاران امریکایــی و سیاســتمداران
اتحادیه اروپا ابراز تردید کرده بودند که آیا
با توجه به نقضهای حقوق بشــری باید
میزبانی گروه  20را به ریاض سپرد یا نه .از
همین رو هم بود که پارلمان اعالم کرد ،از
«اورســا فون در الین» و «شارل میشل»،
رؤسای کمیسیون و شــورای اروپا خواسته
است ،خود در این نشست مجازی حضور
نداشــته باشــند و نمایندگانشــان را در
این نشســت شــرکت دهنــد .با ایــن حال
کمیســیون اروپا اعالم کرده بود ،نشســت
گروه  20در مورد اوضاع عربســتان نیست
و در مورد مســائل جهانــی مانند اقتصاد
کرونــا زده جهان و تغییــرات آب و هوایی
مذاکره خواهد شد.
اما انتظارات گروههای حقوق بشــری
جهان بیش از آن چیزی است که مقامات
کمیســیون اروپا گفتهانــد« .روتنــا بیگم»
محقــق حقوق زنــان در دیدهبــان حقوق
بشر که سالها است اوضاع حقوق بشر در
عربســتان را رصد میکند ،معتقد است:

«ناپدیــد شــدن مخالفــان در عربســتان
ســعودی ،تنهــا نوک قلــه کوه یخ اســت.
شــاید ولیعهد عربســتان بــا دادن برخی
حقوق به زنان بخواهد چهره کشــورش را
اصالح کند ،اما اگر اصالحات حقوق زنان
در عربســتان واقعیت دارد ،چرا زنانی که
مدافع این حقوق هستند ،در زندان به سر
میبرند؟»
با این حال شــهرداران لندن ،پاریس،
نیویــورک و لس آنجلس اعــام کردهاند،
نشســت گــروه 20در ریــاض را تحریــم
میکنند .به گزارش خبرگزاری «رویترز»،
روز جمعه نیز گروههای برجســته حقوق
بشــر نشســتی مجــازی را بــا موضــوع
تحریــم نشســت گــروه  20در عربســتان
برگزار کردند .در این نشســت شــماری از
قانونگذارانامریکایی«،خدیجهچنگیز»،
نامزد «جمال خاشقچی» و خانوادههای
فعــاالن حقوق بشــری عربســتانی که در
زندان به سر میبرند ،حضور داشتند.
ëëسایهجنگیمن
به جــز ایــن ،نهادهای حقوق بشــری

عربســتان را متهم میکنند کــه در خارج
از مرزهای خود با حمله به یمن ،موجب
کشــتار مردم این کشــور چه با بمبهایی
کــه بــر ســر آنهــا میریــزد و چــه بــا تنگ
کــردن عرصــه بــرای رســیدن کمکهای
جهانــی بــه آنان ،شــده اســت.به گزارش
ســایت رسمی سازمان ملل ،این سازمان
در همیــن ارتباط بیانیهای منتشــر کرده و
هشــدار داده است ،یمن رویاروی بدترین
قحطی جهان در چند دهه گذشته است.
در حالی که جنگ فرسایشی عربستان در
این کشــور ،باعث شــده است ،کمکهای
اقتصــادی اندکــی به دســت مــردم یمن
برســد کــه ادامه ایــن وضعیــت میتواند
جــان هــزاران یمنی را به خطر انــدازد .به
گزارش سایت شبکه خبری «بیبیسی»
از همیــن رو دیدهبــان حقــوق بشــر ،از
کشورهای عضو گروه  20خواسته است ،در
جریان نشست خود از عربستان بخواهند
اجــازه دهــد کمکهای جهانی بــه مردم
یمــن برســد .همزمــان تعــداد زیــادی از
آژانسهای امدادرسان و گروههای مدافع

حقوق بشــر نیــز از اعضــای این کشــورها
کــه جزو صــادر کنندگان ســاح در جهان
هســتند نیز خواسته اســت ،فروش سالح
و تجهیزات نظامی را به عربستان متوقف
کننــد .در همین ارتبــاط« ،خاویر ژوبرت»
مدیــر بنیــاد «نجــات کــودکان» در یمــن
گفت« :رهبران جهان در حالی در نشست
گروه  20شرکت میکنند که کودکان یمنی
در خانــه خود با تــرس زندگی میکنند».
وی خواهــان پایــان فروش تســلیحات به
عربستان شده اســت .این در حالی است
کــه «عــادل الجبیر» وزیــر مشــاور در امور
خارجی عربســتان ،ممنوعیت ســاح به
کشورش توسط آلمان را هدف انتقاد قرار
داد و جنــگ یمــن را «قانونــی» ،توصیف
کرد .بــه گزارش «آکســفام» ،از زمان آغاز
جنگ یمن به این ســو ارزش تســلیحاتی
که توســط اعضــای گروه  20به عربســتان
فروخته شــده ،ســه برابر مبلغی است که
آنها به مردم یمن کمک کردهاند.
ëëکووید 19ونفت
نشســت گروه  20در حالی در عربستان
برگزار شــده اســت که این کشــور بهعنوان
میزبــان نشســت ،بزرگتریــن تولیــد کننده
نفــت در جهــان شــناخته میشــود و 80
درصد اقتصــاد آن از طریق فروش همین
محصــول تأمیــن میشــود .ایــن در حالی
اســت کــه یکــی از دســتور کارهــای اصلی
نشســت ،مبــارزه با تغییرات جوی اســت.
یعنــی همــان تهدیــد جهانی کــه حاصل
اســتفاده از ســوختهای فســیلی و انتشار
گازهــای گلخانــهای اســت .البتــه آنچــه
«محمــد بن ســلمان» تحت عنوان ســند
 2030که چشمانداز اقتصادی این کشور تا
 10سال آینده را ترسیم میکند ،ارائه کرده،
سیاســت تنوع اقتصادی را دنبال میکند.
به گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره»،
پیاده شدن این طرح که اقتصاد عربستان
را از وابســتگی بــه نفــت رهــا میکنــد،
مســتلزم ســرمایهگذاری کالن داخلــی و
خارجی اســت .در بعــد داخلی ،وضعیت
اقتصــادی عربســتان نیــز ماننــد همــه

حمله خونین راکتی به پایتخت افغانستان

درپی اصابت  23راکت به کابل ،دستکم  8تن کشته و  31نفر زخمی شدند

8am

زهره صفاری /همزمان با شکسته شدن
قفل مذاکرات بیــن االفغانی در دوحه
س از اعــام خــروج
قطــر و چنــد روز پــ 
اغلب نیروهای امریکایی از افغانستان،
چندیــن منطقــه پرجمعیــت کابــل با
 23راکــت هدف حمله قــرار گرفت که
با توجه به ســاعت ایــن حمالت و آغاز
نشــدن رفــت و آمدهــای مــردم  8نفر
کشــته و  31نفر مجروح بر جا گذاشت،
کشــته شــدگان و مجروحــان همگــی
غیرنظامی بودند.
بــه گــزارش خبرگــزاری «هشــت
صبح» افغانســتان ،این راکتها صبح
دیــروز  6منطقــه کابــل را زیــر آتــش
گرفتند که چندین راکت نیز در منطقه
دیپلماتیــک پایتخت افغانســتان و در
نزدیکی ســاختمان سفارتخانهها فرود
آمدنــد« .طــارق آریــن» ،وزیــر کشــور
افغانســتان کــه در ســاعات اولیــه ایــن
حملــه شــمار تلفــات را  3نفــر اعــام
کــرده بود ،با پیشــروی رونــد تحقیقات
و اعــام نقطهای تلفــات و مجروحان،
کشته شــدن دســتکم  8غیرنظامی و
همچنین مجروح شدن  31نفر دیگر را
تأیید کــرد .وی همچنین گفت با توجه
بهشــدت حمــات احتمــال افزایــش
شــمار قربانیان و مجروحــان نیز وجود
دارد .وزارت کشــور همچنیــن از انفجار
دومیــن بمب مغناطیســی همزمان با
ایــن حمالت راکتی خبر داد که در یکی
از آنهــا ،یک خــودروی پلیس منهدم و
یک افسر نیز کشته شده است.
«گاردین» هم به نقل از «فردوس
فرامرز» ،ســخنگوی پلیــس کابل آمار
اعــام شــده از ســوی وزارت کشــور را

تأیید کــرد و نوشــت« :تصاویر ارســال
شــده در فضــای مجازی مؤید شــدت
حمــات اســت .یکــی از ایــن راکتها
به دیــوار یکی از مراکز درمانی اصابت
کــرده و خســارت زیــادی به بــار آورده
اســت ».گزارشهــا حاکی از آن اســت
کــه یکــی از راکتهــا نیــز بــه محوطــه
بیرونــی ســفارت ایــران اصابــت کرده
اســت .به گــزارش «ایرنــا» ،در پی این
حمله سفارت ایران در پیامی توئیتری
از خســارات جزئــی بــه ســاختمان و
ســامت کامــل کارکنان آن خبــر داده
اســت .گفتــه میشــود یــک کامیــون
ســوخته در نزدیکــی محــل انفجارهــا
کشــف شــده کــه گمانه زنیهــا دربــاره
انتقــال مهمــات در ایــن کامیــون و
انفجار آن در محل نیز مطرح اســت و
تحقیقات پلیس برای یافتن چگونگی
ورود این خودروی سنگین با محموله
خطرناکــش بــه منطقــه مســکونی و
پرجمعیت کابل آغاز شده است.
گرچه هنوز هیچ گروهی مسئولیت
ایــن اقــدام جنایتکارانــه را نپذیرفتــه

کشــورهایی که اقتصاد آنهــا بر پایه فروش
نفــت اســت ،آســیب زیــادی دیده اســت.
طوری که پادشاهی عربستان مجبور شده
اســت ،تأمین بودجه داخلی برای پیشبرد
پروژههای چشمانداز  2030را کاهش دهد.
طــرح چشــمانداز  2030همچنیــن
مســتلزم آن اســت کــه عربســتان در
زمینه ســرمایه گذاریهــای خارجی روی
پروژههــای غیــر نفتی ایــن کشــور ،موفق
باشد .اما همان طور که «خالد فالح» ،وزیر
توگــو با
ســرمایهگذاری عربســتان در گف 
خبرگزاری «رویترز» ،اعتراف کرده ،ریاض
در جــذب ســرمایهگذاران خارجــی برای
ســند  2030با مشــکل روبهرو شده است.
البتــه رونــد کنــد ســرمایهگذاری خارجی
روی پروژههــای بلندپروازانــه عربســتان،
کامالً قابل انتظار بود .ماه گذشته صندوق
بینالمللی پــول در گزارش ســاالنه خود
تأکیــد کــرد ،در شــرایط کرونایــی میــزان
رشــد اقتصــادی جهان شــاید نســبت به
آنچه پیشبینی و گفته میشــد که منفی
5.2درصد خواهد بود ،بهتر باشــد ،اما به
هــر حال منفی  4.4درصد بوده اســت که
بدترین وضعیت اقتصادی جهان از زمان
رکود اقتصادی بزرگ در دهه  1920است.
ëëمذاکرهملکسلمانبااردوغان
عربستان در نظر دارد ،از نشست گروه
 20بهعنــوان جایی برای رفع اختالفات با
ترکیه اســتفاده کند .از همین رو اوایل روز
شــنبه ،دفتر ریاست جمهوری ترکیه خبر
داد« ،رجــب طیــب اردوغــان» و «ملــک
ســلمان» در مذاکراتــی تلفنــی ،موافقت
کردنــد اختالفات فــی مابیــن را از طریق
توگو حل کنند .عربستان سال گذشته
گف 
در پــی اختالفات با ترکیه تحریم کاالهای
ترکیهای را اعالم کرده بود .دو کشــور چند
ســال است که در مورد سیاست خارجی و
نگاه خود نسبت به «اخوان المسلمین»
اختالفــات فراوانی دارنــد .حمایت ترکیه
از قطر در رویارویی این کشــور با عربستان
و قتل «جمال خاشقچی» در کنسولگری
عربستان بر این اختالفات افزوده است.

مرگ رهبر «القاعده»

است اما دولت ،طالبان یا همپیمانان
آنهــا را مقصر حمالت اخیر میدانند.
اما شــبه نظامیــان طالبان کــه پیشتر
نیــز در حملــه بــه دانشــگاه کابــل ،بــا
وجــود پذیــرش مســئولیت حملــه از
ســوی داعــش ،هــدف اتهــام دولــت
افغانســتان بودنــد ،در حالــی هرگونه
دخالــت در این حمالت را رد کردهاند
کــه در جریان مذاکره با امریکا در برابر
خــروج نظامیــان ایــن کشــور از خــاک
افغانســتان متعهــد شــدند حملــهای
بــه مناطق مســکونی نداشــته باشــند.
ســاعتی پــس از ایــن حمــات راکتــی
نیز «هشــت صبح» گزارش داد ،افراد
ناشــناس دســت بــه تیرانــدازی هایی
در ننگرهــار زده انــد کــه در جریان آن
یک نفر کشته و دو نفر مجروح شدند.
بــه گــزارش «نیویــورک تایمــز» ،ایــن
حمــات در حالــی آرامــش را از کابــل
ســلب کرده اســت که تنها چنــد روز از
دســتور «ترامــپ» برای خــروج زودتر
از موعــد  2000نظامــی از پایگاههــای
امریکاییها در این کشور میگذرد.

ëëروزنه امید در مذاکرات بیناالفغانی
درســت در روزهایــی کــه بنبســت
مذاکــرات میــان نماینــدگان دولــت
افغانســتان و طالبــان در دوحــه گمانــه
زنیهایــی را از شکســت ایــن نشســت
مطرح کرده بود ،طرفین با میانجیگری
امریــکا و قطــر در مــوارد اختالفــی بــه
توافقهای اولیه دســت یافته و به نوشته
«هشت صبح» قرار اســت پیش از ورود
به مذاکرات بیانیه مشــترک صادر کرده
و جزئیات را به اطالع مردم برسانند .در
این شرایط «مایک پمپئو» که به احتمال
بســیار آخریــن تــور خاورمیانــه خــود در
دوران دولت فعلی امریکا را پشــت ســر
میگذارد قرار اســت با حضور در قطر با
هــر یک از طرفیــن بهصورت خصوصی
توگوهایی داشته باشد.
دیدار و گف 
بــه گــزارش «گاردیــن» ،براســاس
آمــار اعــام شــده اخیــر وزارت کشــور
افغانستان ،طالبان باوجود تعهداتش
طی  6ماه گذشته  53عملیات انتحاری
و  1250انفجار داشته که در این حمالت
حــدود  1210غیرنظامــی کشــته و 2500
نفر نیز مجروح شــدهاند .تنها در حمله
مــاه گذشــته به دانشــگاه کابــل بیش از
 30نفــر از دانشــجویان و اســتادان جان
باختند و شــمار زیادی مجروح شــدند.
حمله دیــروز به کابل نخســتین حادثه
راکتــی امســال در پایتخت افغانســتان
نبود .به نوشته «بیبیسی» ،مرداد ماه
نیــز در جریان مراســم تشــریفاتی ارگ
ریاست جمهوری ،موشکهایی بر شهر
کابل آوار شــد که با اصابــت چند راکت
به نزدیکی محل مراســم شــش تن نیز
مجروح شدند.

خاورمیانه

بعــد از خــروج خبرنــگاران از محــل دیــدار ،پوتین گفت کــه گزارشهای
مربــوط به دیدارهای قبلی من با مقامات روســیه را مالحظه کرده و آنها
ارزش زیــادی برای ارتباطات ما قائل هســتند .او همچنین اظهارداشــت
که همیشــه از دیدن من خوشحال میشــود .ما در مورد مواضع دو کشور
در قبال «آیاناف» بهطــور مفصل صحبت کردیم اما آنچه واقعاً مورد
عالقــه و توجــه رئیــس جمهوری روســیه بود ،تحــوالت بعــد از ترک این
پیمان توســط امریکا بــود .او میگفتُ :
«خب بعــدش چی؟» منظورش
ایــن بــود که ما در ارتباط با اســتقرار نیرو و تجهیزات نظامــی در اروپا چه
فکری در سر داریم؟ من در پاسخ بار دیگر به این مطلب اشاره کردم که
امریکا و روسیه تنها دو کشوری هستند که در چارچوب پیمان «آیاناف»
قرار گرفتهاند و من از صحبتهای قبلی شــما این را دریافتهام که روسیه
تأثیــرات راهبــردی ایــن واقعیــت را درک میکند ،واقعیتی که بیشــتر به
قابلیتهای رو به رشد چین در حوزه موشکهای بالستیک و گالیدرهای
مافــوق صوت مربوط میشــود .پوتیــن تأیید کرد که واقعیــات مربوط به
چین و اینکه امریکا و روســیه تنها دو کشــور پایبند به «آیاناف» هســتند
را میپذیــرد ولــی در عین حال گفت که هرگز تمایل نــدارد از این پیمان
خارج شود .وی افزود :در شرایط فعلی نفس خروج امریکا از «آیاناف»
به اندازه برنامههای آتی واشنگتن پس از ترک این پیمان اهمیت ندارد.
من در پاســخ گفتــم که امریکا هنــوز تصمیم نهایــی را در ارتباط با نحوه
اســتقرار تجهیزات نظامــی خود در اروپا اتخاذ نکرده اســت .این نکتهای
بــود کــه در کنفرانــس خبری پس از دیــدار با پوتیــن نیز مــورد تأکید قرار
دادم .بهنظــر میرســید پوتین بیشــتر نگــران این بود که ما پــس از پایان
«آیاناف» قــرار اســت چــه چیزهایی را در اروپا مســتقر کنیــم و باالخره
چنــد روز بعــد در همان هفته او راهی را برای ارعاب اروپاییها پیدا کرد و
مدعی شــد که امریکاییها بهدنبال بازگشــت به تقابلهای دوران جنگ
ســرد و بویژه اواســط دهه  1980هســتند که بحران اســتقرار موشــکهای
«پرشــینگ  »2در قــاره اروپا نمونــهای از این تقابلها بــود .پوتین همین
نکتــه را بهصــورت علنی هم مطرح و تهدید کرد هر کشــوری که برخالف
مفاد «آیاناف» موشــکهای امریکایی را در خــاک خود بپذیرد ،هدف
قــرار خواهــد گرفــت؛ البتــه خود روســیه پیشــتر با اســتقرار موشــکهای
میانبــرد در بنــدر کالیننگــراد و با ســایر اقداماتش ،پیمــان «آیاناف» را
نقــض کــرده بــود و در واقــع یکــی از دالیل اصلی در پشــت طــرح خروج
امریکا از این پیمان همین اقدامات ناقض «آیاناف» توسط مسکو بود.
پوتین ســپس بــا یــادآوری این نکته کــه هــر دوی ما وکیــل و حقوقدان
هســتیم ،گفت :مــا میتوانیم تا خود صبــح این بحثهــا را ادامه دهیم و
برای هم استدالل حقوقی کنیم و چند شوخی و جوک هم در ارتباط با کار
وکال رد و بــدل کردیــم .در ادامه این دیدار ما مواضــع خود را درباره پیمان
اســتارت جدید مطرح کردیــم و من مجدداً بر منافع بازگشــت به پیمانی
نظیــر مدل موافقتنامه  2002مســکو تأکید کردم .ســپس پرســیدم؛ ما چرا
بایــد رنج و عذاب مذاکره مجدد درباره اســتارت جدید را به جان بخریم؟
بهعنــوان مثــال بــه مذاکــره در مــورد کاهش یا محــدود کردن ســاحهای
تاکتیکــی اشــاره کردم و گفتم کــه این موضوع با توجه بــه زرادخانه عظیم
روســیه ،بــرای امریــکا اهمیــت زیــادی دارد .تأکید کــردم ما قصــدی برای
خروج از پیمان اســتارت جدیــد نداریم ولی در عین حــال تقریباً مطمئن
هســتیم که نباید اجــازه دهیم این پیمان به همین راحتــی برای یک دوره
پنج ساله دیگر تمدید شود .روسیه و تقریباً همه اعضای دموکرات مجلس
سنا خواهان تمدید این پیمان بودند .خوشبختانه ما از این موضوع کشدار
کــه چه کســی اســتارت جدیــد یــا «آیاناف» را نقض میکند یا چه کســی
آنها را نقض نمیکند ،ســریعاً عبور کردیم ولــی من تأکید کردم که چنین
موضوعات پیچیده و انحرافی نشان داد که پیمانهایی نظیر «آیاناف» و
استارت جدید به جای اینکه سازنده و در راستای اهداف پر طرفداری مثل
تنش زدایی باشند ،چقدر میتوانند مخرب و آسیب زا باشند.
پوتیــن در مــورد ســوریه نیــز تأکیــد کــرد که روســیه نیــازی بــه حضور
ایرانیهــا در آن کشــور نــدارد و کار درســت بــرای هــر دو کشــور امریــکا و
روســیه این اســت که آنها را به خروج از ســوریه ترغیب کنند .من خروج
امریــکا از توافــق هســتهای ایران را یــادآوری کــردم و گفتم که واشــنگتن
تحریمهــای هســتهای را مجــدداً علیــه ایــران اعمــال کــرده و مــا انتظار
داریــم ایــن تحریمها کامالً گزنــده و تأثیرگذار باشــند .همچنین گفتم که
این تحریمها برای ترغیب کردن ایران به خروج از ســوریه قابل معامله
نیســتند .پوتین گفت که اســتدالل ما را درک میکند و دیدگاه ما در مورد
خســته شــدن مردم از نظام را میپذیرد .البته او در عین حال هشدار داد
که اگر امریکا جنگ اقتصادی علیه ایران اعالم کند ،چنین اقدامی منجر
به تقویت حمایت مردم از نظام میشود .من توضیح دادم که چرا ما در
واشنگتن موضوع را این گونه نمیبینیم و چرا تحریمهای سنگین باعث
کاهــش حمایــت عمومی از نظام میشــود ،نظامی کــه از قبل هم تحت
فشــار شدیدی قرار داشته است .پوتین اذعان کرد که هر دو کشور نظرات
خاص خود را درباره نحوه تعامل با ایران دارند و باید منتظر ماند و دید
کدام رویکرد از کارایی الزم برخوردار اســت .پوتین در ادامه با سیاستها
و مواضع امریکا در قبال عربســتان ســعودی و قتل «جمال خاشــقچی»
روزنامه نگار مخالف دولت ریاض (در کنسولگری عربستان در استانبول)
شــوخی کرد و گفت :اگر امریکا به عربستان ســعودی تسلیحات نفروشد
روســیه ایــن کار را خواهد کرد .به نظــر من بدون تردید روســیه این کار را
انجــام میداد و این موضوع اصالً شــوخی نبود و بــه همین دلیل ترامپ
نمیخواســت قراردادهای تســلیحاتی در حال انجام با دولت عربســتان
را ملغی کند .دیدار من با پوتین حدود ســاعت هفت و پنج دقیقه عصر
و بعــد از نزدیــک به یک ســاعت و  45دقیقه پایان یافــت .وقتی که برای
خداحافظــی دســت میدادیــم رئیــس جمهوری روســیه لبخنــدی زد و
گفــت که من شــبیه قفقازیها هســتم (پوتین بعــداً در روز  11نوامبر و در
یکصدمین ســالروز پایان جنگ جهانی اول در پاریس به ترامپ گفت که
مذاکرات خوبی با من داشــته و اینکه من فردی بسیار حرفهای و مصمم
هستم .هرچند این حرفها هیچ تأثیری بر ترامپ نداشت).
مــن در پایــان مالقــات هایــم با مقامات روســیه با این احســاس مســکو
را تــرک کــردم که روسها همیشــه از اینکه ما را متهم میکنند خوشــحال و
راضی هستند و این بار بویژه با وجود اروپاییهای همیشه نگران یک تالش
تبلیغاتــی منفی را علیه خروج مــا از «آیاناف» آغاز خواهند کرد که اگرچه
میتواند آزاردهنده باشد ولی تهدیدآمیز نخواهد بود .من شخصاً یک تالش
تبلیغاتی گسترده یا اقدامی که بتواند خروج نهایی ما را از پیمان «آیاناف»
عقیم و ناکام ســازد ،نمیدیدم .همزمان توجیه متحدان ما در ناتو ،در مقر
این سازمان در بروکسل و سایر پایتختهای اروپایی بخوبی پیش میرفت.
در مسیر بازگشتم به واشنگتن در تفلیس پایتخت گرجستان توقف کوتاهی
برای ســوختگیری داشــتیم .در این فاصلــه با اســتولتنبرگ تلفنی صحبت
کــردم که گفت حــاال تعداد بیشــتری از متحدانمان در ناتو منطــق ما را در
قبــال پیمــان «آیاناف» درک میکنند .او در عین حــال اعالم کرد که هنوز
هم چند کشــوری هســتند که در مقابل پذیرش این واقعیت که روســیه این
پیمان را نقض کرده است ،مقاومت میکنند.
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گروه جهان /منابع امنیتی در پاکســتان و افغانســتان از مرگ جانشین «اسامه بن
الدن» رهبر القاعده خبر دادند.
بهگــزارش «دیلی میل» ،براســاس آخریــن اطالعات« ،ایمــن الظواهری» که
مدتها بهدلیل مشکالت جسمانی و بیماری آسم در وضعیت نابسامانی به سر
میبرد ،با مرگ طبیعی از دنیا رفته است« .الظواهری»  69ساله مصری آخرین
بار در پیامی ویدئویی به مناسبت سالگرد حمله  11سپتامبر سخنرانی کرد و پس از
آن چندین بار خبر مرگ او منتشر شد که القاعده همه را بیاساس خواند.
اما این بار عالوه بر گزارش منابع امنیتی به روزنامه «عرب نیوز» ،رســانههای
پاکستان نیز به طور رسمی بر شایعات مرگ او صحه گذاشتند این در حالی است
که هنوز گروه القاعده هیچ واکنشی در تأیید یا رد این اظهارات نداشته است.
یکــی از مترجمــان طالبان که همچنان ارتباط نزدیکی بــا القاعده دارد ،اعالم
کــرد« :الظواهری» که پس از جانشــینی «بن الدن» در ســال  2011در افغانســتان
مســتقر بود ،بهدلیل وخامت بیماری و امتناع از انجام
درمــان اصولــی تســلیم مرگ شــده اســت .در همین
حــال یکــی از مأمــوران امنیتــی پاکســتان گرچه مرگ
«الظواهــری» را تأییــد کرده اما زمان ایــن اتفاق را یک
ماه گذشته خواند و از برگزاری مراسم تدفین او نیز خبر
داد« .ریتا کاتز» ،رئیس دیده بان تروریسم گفت« :این
پنهــان کاری از ســوی القاعــده محتمــل اســت .چراکه
هنــوز وضعیــت جانشــینی او مشــخص نیســت و دو
گزینه محتمل گروه برای این ســمت نیز بتازگی کشته
شدهاند« ».باراک مندلسون» ،استاد دانشگاه هاورفورد
که چندین کتاب درباره القاعده و تروریســم نوشــته است ،نیز گفت« :وقتی منابع
امنیتــی از وخامت حــال او خبر میدهند دیر یا زود خبر مرگ او نیز افشــا خواهد
شــد« ».ایمن الظواهری» در فهرســت تروریســتهای تحت تعقیب امریکا قرار
داشــت و دولت این کشــور با تعیین اتهام قتل امریکاییهای خارج از مرزها برای
ارائــه اطالعاتی که آنهــا را به مخفیگاه «الظواهری» برســاند ،جایــزه  25میلیون
دالری تعیین کرده بود.
ëëجانشیناناحتمالی
گرچه هنوز خبر مرگ «الظواهری» از سوی القاعده تأیید نشده اما گمانهزنیها
درباره جانشینی او مطرح است .چراکه «الظواهری» تنها رهبر این گروه تروریستی
پــس از «بــن الدن» بوده و بــا مرگ «حمزه بن الدن» در عملیات ســال گذشــته
ضدتروریســتی به ادعای امریکا ،ترور اخیر «عبداهلل احمد عبداهلل» و «ابومحمد
المصری» بحرانی برای جانشینی الظواهری پیش آمده است .با این حال به باور
بســیاری از کارشناســان تنها گزینه محتمل در این شــرایط «سیف العدل» ،کلنل
سابق ارتش مصر است که در دهه  1980به جنبشهای تکفیری کشورش و سپس
به القاعده پیوسته است.

