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پاکستان تودی (پاکستان):

رئیــس ارتــش پاکســتان همزمــان با
تنشهــای جدیــد در کشــمیر ،خواهــان
پایــان گرفتــن تــراژدی انســانی در ایــن
منطقــه شــد و بــا تأکیــد بــر اینکــه دیگر
زمان حل این بحران فرا رســیده اســت،
حرکت بر مبنای قطعنامههای شــورای
امنیــت ســازمان ملــل بــرای حــل ایــن
بحــران و کاهــش تنــش هــا را راهــکار
کشمیر عنوان کرد.

دیلی صباح (ترکیه):

شیکاگو تریبون (امریکا):

اردوغــان ضمن ســرزنش امریکا و
فرانســه بهخاطر انتقادهای اخیرشان
از ترکیــه بابــت اعتراضهــای اخیــر
دانشــجویی در دانشــگاه بغازیچــی
اعــام کــرد ،آنــکارا هرگــز مداخلــه
جوییهــای خارجــی را نمیپذیــرد.
این کشورها بهتر اســت پیش از انتقاد
نگاهی به وضعیت خودشــان داشــته
باشند.

جــو بایــدن پــس از پذیــرش بودجه
درخواســتیاش بــرای بســته کمکــی
کرونایــی کــه بــه  1.9تریلیــون دالر
میرسد ،دستور داده تا این بودجه پس
از دریافت بالفاصله و بدون اتالف وقت
در محلهایــی که پیشبینی شــده بود،
هزینه شــود تا وضعیت اقتصادی کشور
تغییر کند.

تنهایی «ولیعهد» در گرداب جنگ یمن

اروپا بر سر چگونگی روابط با مسکو دچار شکاف شده است

Bloomberg

ëëادامه از صفحه اول
در ایــن میــان عربســتان نیــز کــه
پــس از ســالها جنــگ بیحاصــل و
صــرف هزینههــای گــزاف بــه دنبــال
راهــکاری آبرومندانــه بــرای خــروج
از بحــران میگــردد ،بــا اســتقبال از
فرمــان «بایــدن» نســبت بــه راهــکار
دیپلماتیــک حــل منازعــات و آغــاز
همکاریهــای جدیــد بــا امریــکا ابراز
امیــدواری کــرد .ایــن در حالی اســت
کــه بــه نوشــته «میــدل ایســت آی»،
«آنتونــی بلینکــن» ،وزیــر خارجــه
«بایــدن» نیــز با اعــام عربســتان به
عنوان یک شــریک مهــم ،همه راهها
را نبسته و بر تداوم همکاری با ریاض
تأکید داشته است.
گام بعــدی بایدن برای بــه اثبات
رســاندن ادعاهایــش در حمایــت
از مــردم یمــن حــذف انصــاراهلل از
فهرســت تروریســم اســت که پیشــتر
وعــده آن را داده بــود و دیــروز نیــز
اســتفان دوجاریــک ،ســخنگوی
ســازمان ملــل بــا اســتقبال از ایــن
تصمیم  ،آن را کمکی به امدادرسانی
گســترده به میلیونها یمنــی نیازمند
کمکهــای بشردوســتانه دانســت.
در همین حــال به نوشــته خبرگزاری
چنــد رســانهای جنــوب آســیا« ،جان
کربی» ســخنگوی پنتاگون تأکید کرد:

«با وجود دســتورات اخیر ما به کمک
بــه عربســتان و دیگــر شــرکایمان در
خلیج فارس در دفاع از مرزهایشــان
پایبندیــم و تالشهــا بــرای مقابله با
القاعده و داعش در یمن و عربســتان
کاهش نخواهد داشت».
ëëافشای اسناد جدید از قتل خاشقچی
بــه بــاور تحلیلگران «جــو بایدن»
برای اینکــه به وعدههــای خود عمل
کــرده و در تــداوم روابــط خــود بــا
عربســتان ســعودی بــه عنــوان یــک
همپیمــان مهــم ،شــریک جنایــات
آن نشــود عالوه بر پایــان جنگ یمن
بایــد راهــی را در پیــش میگرفت که
بتواند ثابت کند دولت او «محمد بن
ســلمان» را به عنوان پادشــاه بعدی
عربستان حمایت نمیکند.
در ایــن میــان بــه نوشــته «میــدل
ایســت آی» ،افشای اســناد محرمانه
دولــت «ترامــپ» از قتــل «جمــال
خاشــقچی» روزنامهنــگار و منتقــد
عربســتانی آســانترین راهــکار بــه
نظر میرســید .بــا همیــن رویکرد نیز
«آوریــل هاینتــز» ،رئیــس اطالعــات
ملــی امریــکا در بیانیــهای از ارائــه
گــزارش ســازمان ســیا در این بــاره به
کنگــره خبــر داد .ناظــران معتقدنــد
گام بعــدی «بایــدن» درخواســت
بررسی از ســوی سازمان ملل و اعالم

اخراج دیپلماتهای سه کشور اروپایی از روسیه

گزارش

اندکــی بعــد از حمله پهپادی بــه مادورو ،در جلســه  15اوت در اتاق بیضی که
موضوع آن هم به ونزوئال مربوط نبود ،باز نام این کشور به میان آمد و ترامپ
علنــاً بــه من گفــت «کار را تمام کنیــد» و منظورش این بود که از شــر حکومت
مــادورو خالص شــویم .ترامپ گفــت« ،پنجمین بار اســت که این خواســته را
مطــرح میکنم ».اکنون در جلســهای که حاضــران در آن به من و کلی محدود
شــده بــود درباره نقطه نظرات ما در این زمینه توضیــح دادم اما ترامپ تأکید
کــرد کــه او بهدنبال گزینههای نظامی علیه ونزوئال و بعد حفظ آن اســت ،زیرا
این کشور «واقعاً بخشی از ایاالت متحده است ».این اشتیاق رئیس جمهوری
در بحــث از گزینههــای نظامــی ابتدا باعث تعجب من شــد امــا نباید تعجب
میکردم زیرا آن طور که فهمیدم ترامپ قبالً هم از گزینه نظامی علیه ونزوئال
حمایت کرده بود .او دقیقاً یک ســال پیش در  11اوت  2017در پاســخ به سؤال
خبرنگاری در شهر «بِدمینستر» ایالت نیوجرسی گفته بود:
«گزینههــای مــا بــرای ونزوئــا بســیار زیاد اســت و در هر صــورت من قصد
نــدارم اســتفاده از گزینه نظامی را علیه این کشــور تکذیب کنــم .ما گزینههای
زیادی برای ونزوئال داریم .این کشــور در همســایگی ما است ...یعنی ما قدرت
برتــر جهان هســتیم و ســربازان زیادی در سراســر جهــان و در مناطقی بســیار
دورافتــاده داریــم .ونزوئــا که فاصلــه چندانی با مــا ندارد مردم این کشــور در
رنج و عذاب هستند .آنها جان خود را از دست میدهند .ما گزینههای فراوانی
بــرای ونزوئال داریــم ،از جمله حمله نظامــی احتمالی ،البته اگر الزم باشــد».
من توضیح دادم که چرا استفاده از نیروی نظامی پاسخ مناسبی نیست بویژه
بــا توجه بــه اینکه کنگره بهطور اجتنابناپذیری بــا آن مخالفت میکرد ،اما ما
میتوانســتیم از طریق همکاری با مخالفان مادورو به این هدف دســت یابیم.
متعاقــب این امــر ،تصمیم گرفتم ونزوئــا را به کانون توجهــات تبدیل کنم و
در اول اوت  2018در میامــی طــی ســخنرانی کاملی در ایــن زمینه« ،تروئیکای
اســتبداد» شــامل ونزوئــا ،کوبــا و نیکاراگوئــه را محکــوم کــردم .اعــام کــردم
کــه دولــت ما در ادامــه تغییر مداوم سیاســت اوبامــا درباره کوبــا ،تحریمهای
جدیدی را علیه هاوانا اعمال خواهد کرد و فرمان اجرایی جدیدی را بهمنظور
تحریم بخش طال در ونزوئال به اجرا خواهد گذاشت .رژیم این کشور با فروش
طــای بانــک مرکــزی ونزوئال ،خود را ســرپا نگه داشــته بود .ســخنرانی درباره
«تروئیکای اســتبداد» بر ائتالف موجود بین ســه دولت خودکامه تأکید داشت
و زمینه را برای سیاســت تهاجمی فراهم میکرد .ترامپ از عبارت «تروئیکای
استبداد» خوشش آمد و به من گفت «سخنرانی فوقالعادهای داشتی»؛ متن
این ســخنرانی همان طوری که اشــاره کردم توســط یکی از ســخنرانی نویســان
خود او تهیه شده بود .البته ترامپ هر از گاهی میگفت که میخواهد با مادورو
دیــدار کند تا همه مشــکالت بــا ونزوئال را حل کنــد که از نظر مــن و پمپئو ایده
خوبــی نبــود .یک بار در ماه دســامبر بهطــور اتفاقی با رودی جولیانی شــهردار
ســابق نیویورک و وکیل ترامپ در بال غربی کاخ ســفید روبهرو شــدم .او گفت
میخواهد بعد از جلسه وکالی ترامپ با من دیدار کند و علت حضور او در بال
غربی نیز شرکت در همین جلسه بود.
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تحریــم علیــه عامــان ایــن جنایــت
هولناک است .به گزارش «آناتولی»،
«جــن پســکی» ،ســخنگوی وزارت
خارجــه امریــکا در نشســت خبــری
کاخ ســفید گفــت« :گــزارش جامــع
ســازمان اطالعــات امریــکا دربــاره
پرونــده ایــن قتــل بــزودی بــه کنگره
ارائــه خواهد شــد .ایــن جنایت جرم
وحشــتناکی اســت بنابرایــن جزئیات
آن بــا شــفافیت کامل به کنگــره داده
میشــود .ایــن ،یــک قانــون اســت
و مــا پیگیــر آن هســتیم .همچنیــن

امیدواریــم عربســتان نیز به مســائل
حقوق بشری خود سر و سامانی داده
و زندانیان سیاسی را آزاد کند».
امــا آتــش این افشــاگری بیــش از
هرکــس دامان «محمد بن ســلمان»
را به عنوان طــراح اصلی این جنایت
خواهــد گرفــت .ایــن در حالی اســت
که به نوشــته «اســتار» در حال حاضر
ولیعهــد جــوان متهــم ردیــف اول
پرونده ترور نافرجام «سعد الجبری»
افســر اطالعاتی ســابق عربســتان در
کانادا نیز به شمار میرود.

مشکالت «اتحادیه اروپا» فقط از وجود ترامپ ناشی نمیشد

اروپا نمیداند با غولهای سابق چ ه کند

تحلیل روز

حکومــت دردسرســاز دونالــد ترامــپ پایان
یافته و فرض موجود این است که اروپاییها
دارنــد نفــس میکشــند و از چنــگ اهریمن
گریختهانــد اما مشــکالت خود آنهــا هم کم
یوشکافیشر
نیست.
آلمان
وزیر خارجه
اینــک «اتحادیــه اروپــا» نمیداند با ســه
در سالهای  1998همســایه برجســته خــود که یــا هماکنــون از
تا 2005
غولهــای جهانــی هســتند یــا پیشــتر یــک
مترجم :وصال روحانی
«بزرگ» انگاشته میشــدند چگونه سرکند؛
یکی از آنها روسیهای است که همیشه یک قطب بوده ،دیگری ترکیهای
کــه برپایــه اظهــارات تند و اقدامــات جاهطلبانــه رجب طیــب اردوغان
بزرگتــر از چیــزی ب ه نظر میرســد که واقعاً هســت و ســوم بریتانیایی که
جداییاش از « »EUزمینهســاز یک بحران داخلی شده که از رواج کرونا
خوش خیمتر نبوده است.
والدیمیــر پوتیــن همچنــان اصــرار دارد کــه روســیه یــک ابرقــدرت
غیرقابــل انکار اســت ،اما جــوالن او کجا و اقتدار اتحاد جماهیر شــوروی
در زمــان شــوروی ســابق کجا؟ در مــورد ترکیه نیــز اگر به شــرح اتفاقات
در دوران عثمانــی توجــه کنیــم ادعاهــای اردوغــان در مــورد «وزنــه»
بــودن کشــورش امــری غیر قابل باور میشــود .بــا این حــال  EUمجبور
اســت با باورها و انگارهای این سهکشــور و نظایر آنها درخصوص ســهم
فراوانشان در گردش امور قاره کنار بیاید و این امر وقت و انرژی زیادی
را به هدر میدهد »EU« .میتواند روی حمایت امریکا در جنگ سرد و
غیرآشــکار که با روسها دارد حســاب کند ،بخصوص در حال حاضر که
جوبایدن معتدل جانشــین ترامپ افراطی شده است .اما مشکالت این
اتحادیه زمانی بیشــتر میشــود که در نظر بگیریم اکثر اعضای این نهاد
اروپایــی پساز بپاخیــزی بریتانیا و تحقق نصف و نیمــه برگزیت پرچم
بپاخیــزی و اســتقاللطلبی را حداقــل نیمــه افراشــته کردهانــد و بدتر و
جالبتر اینکه در عین استقاللطلبی خواهان ادامه دریافت کمکهای
متنــوع « »EUهــم هســتند .ترکیــه از زمین و زمــان مینالد امــا با همه
مشــکل دارد و نه تنها پاســخگوی جنگهای قدیمی خود نیســت ،حتی
طاقــت تحمل قبــرس را هم ندارد .اتحادیــه اروپــا در دوران زمامداری
پرتنــش ترامــپ او را متهم بــه پایهگذاری کاســتیهای بســیار برای این
نهاد میکرد اما واقعیت امر این است که چه در آن زمان و چه در حال
حاضر بیشــتر با اعضای خود اصطــکاک دارد و نه با امریکایی که هیأت
حاکــم قبلیاش میگفت نیازی به همکاری با ایــن نهاد اروپایی ندارد،
زیرا پول کالن امریکاییها را به بهانههای مختلف میگیرند و هیچ چیز
پــس نمیدهنــد »EU« .از اواســط دهــه  2000مشــغول خاموش کردن
آتش درونی ســران ترکیه بوده که خواب جهانگشــایی و تبدیل شدن به
یــک عثمانی دوم را میدیدهاند و الاقل آنــگال مرکل صدراعظم آلمان
فراموش نکرده اســت که چگونه با کمک ژاکشــیراک رئیسجمهوری
فقید فرانســه جلوی چنان زیادهخواهیهایی ایســتاد .امروز مشخصتر
شده است که دور شدن از  EUهیچ بهرهای برای ترکیه ندارد و اردوغان
حتی در منطقه خویش نیز یک حاکم مطلق نیست ،زیرا روسیه و ایران
چنیــن اجازهای را به این کشــور نمیدهند »EU« .تحت هر شــرایطی با
انگلیســیها به یک اجماع خواهد رسید و زبان روسها را هم میفهمد
امــا نمیدانــد بــا ترکیهای کــه اتباعش در اینجــا و آنجا و در پهنــه اروپا و
بویــژه آلمــان پخش شــدهاند ،چه بکنــد؛ برخــی میگویند تــا زمانی که
اردوغان ســکاندار ترکیه اســت این ابهام پا برجا میمانــد و باید منتظر
جانشین او بود تا اوضاع بهبود یابد .اما همین مسأله نیز نشان میدهد
کــه « »EUبــا مشــکالتی درگیر اســت که عــدم همراهی ســالهای اخیر
امریکا با آنان نقش چندانی در خلق آنها نداشته است.
* منبعProject Syndicate :

بنفشه غالمی /روسیه در واکنشی تند ،دستور اخراج دیپلماتهای آلمان،
لهستان و سوئد را به اتهام مداخله در امور این کشور صادر کرد.
بــه گزارش «فایننشــال تایمز» ،روســیه دلیل این اقدام را شــرکت این
افــراد در تظاهراتــی در حمایــت از «الکســی ناوالنــی» عنوان کــرد؛ در پی
صدور دســتور اخــراج این دیپلماتها «جوزپ بورل» ،مســئول سیاســت
خارجی اتحادیه اروپا که از پنجشنبه برای مذاکره با مقامات روس درباره
مســایل فیمابین و بویژه مســأله «الکســی ناوالنی» در مسکو بسر میبرد،
بــا ابراز نگرانی از شــرایط موجود تأکید کرد ،از برنامه روســیه برای اخراج
ایــن دیپلماتهــا واقعاً ناراحت شــده اســت .او کــه در میانــه مذاکرات با
روسها متوجه اخراج دیپلماتهای سه کشور اروپایی از روسیه شده بود،
همچنین اعالم داشت« :طبق کنوانسیونهای بینالمللی دیپلماتها در
مواقع اعتراضها میتوانند از نزدیک این حوادث را دنبال کنند».
ëëواکنش  3کشور به تصمیم روسیه
«آنــگال مرکل» ،صدراعظم آلمان که دیپلماتهای کشــورش شــامل
دستور اخراج صادر شده از سوی کرملین هستند ،در واکنش به این رویداد
اقدام روســیه را «غیر موجه» خوانــد« .امانوئل مکرون» ،رئیسجمهوری
فرانســه هم که کشــورش طی ســالهای اخیر شــاهد اعتراضهای زیادی
بوده اســت ،این اقدام را محکوم کرد و مدعی شــد« :با تنشهای سیاسی
نبایــد این گونه برخورد کرد ».وزارت خارجه لهســتان نیز با احضار ســفیر
روســیه ،از مسکو خواست دستور صادر شده را لغو کند .لهستان همچنین
با اشــاره به اینکه این دســت اقدامات باعث تشــدید بحــران در روابط دو
کشــور میشــود ،بــا تهدید ضمنی روســیه تاکید کــرد :در غیــر این صورت
لهســتان حق اقداماتی واکنشــی را برای خود محفوظ میداند ».اعتراض
های مقامات ارشــد ســه کشــوری که روســیه قصــد اخــراج دیپلمات های
آنــان را دارد ،در حالــی اســت کــه وزارت خارجه روســیه ،ایــن اعتراضها
را نادرســت مــی دانــد و تأکید کــرده که ادعــای مشــارکت دیپلماتها در
اعتراضهــا «بــا توجه بــه وضعیــت دیپلماتیک آنهــا غیر قابــل قبول و
نادرست است».
ëëسفری سهل و ممتنع
این اخراجها باعث شــد ،نخســتین سفر یک مقام ارشــد اتحادیه اروپا
به روســیه از سال  2017به این سو تبدیل به سفری دشوار شود و مذاکرات
آنگونــه کــه اتحادیه اروپــا می خواســت ،پیشنــرود .با این حــال «بورل»
تالش کرد بخشــی از اهداف ســفر خود را که ایجاد فضایی آشــتی جویانه

EPA
در اروپا اختالف نظر زیادی بر سر سفر «بورل» به مسکو وجود داشت

بین اتحادیه اروپا و روســیه بود ،برآورده ســازد .او در کنفرانس مطبوعاتی
مشــترکی که با «سرگئی الوروف» ،وزیر خارجه روســیه داشت ،از اتحادیه
اروپا خواســت ،واکســن روســی «کووید  »19راکه موفقیتهای محسوســی
داشــته اســت ،تأیید کند .او گفت« :تأیید واکســن «اســپوتنیک  »5روسیه
برای همه مردم جهان خوب اســت ،زیرا تأیید این واکســن به معنای آن
اســت که جهان دارای ابزار های بیشــتری برای مبارزه با کرونا اســت ».او
همچنیــن ابراز امیــدواری کرد ،آژانــس دارویی اروپا بتواند از این واکســن
بــرای اســتفاده در کشــورهای عضــو اتحادیه اروپا اســتفاده کنــد ،بویژه که
اروپا در شــرایط حاضر دچار بحرانی جدی در زمینه مبارزه با کرونا اســت
و واکســن کافــی برای پیشــگیری از این بیمــاری ندارد ،البتــه پیش از آنکه
«بــورل» ،چنین درخواســتی را از اتحادیه اروپا داشــته باشــد ،مجارســتان
واکســن «اســپوتنیک  »5را تأیید کرده بود .در حال حاضر کمیســیون اروپا
تحت فشــارهای زیادی از سوی مردم قاره سبز مواجه است ،زیرا اتحادیه
اروپا در زمینه تولید و توزیع واکسن کرونا بسیار عقب تر از سایر قدرتهای
جهانی اســت و واکسن «اسپوتنیک  »5که تحقیقات جدید نشان میدهد
دارای اثرگذاری  91.6درصدی اســت ،میتواند این ضعف اروپا را جبران
کند ،هرچند که دریافت واکســن های روسی به معنای آن است که روسیه
به جز نفت و گاز میتواند صاحب ابزار فشار دیگری بر اروپا شود ،شاید از
همین رو بود که ســفر «بورل» به مســکو مخالفانی در اروپا داشت .اغلب
کشورهایی که در نزدیکی مرزهای روسیه هستند ،مخالف این سفر بودند؛
در حالی که برخی کشــورهای عضو اتحادیه روپا معتقدند فضای موجود
بین دو طرف تنها باعث آســیبهای جدی به هر دو سوی قضیه میشود
و داشتن روابط دوجانبه عادی بهتر از داشتن روابط خصمانه با همسایه
قدرتمند اســت .همین مســأله نشــان دهنده اختالفات موجود در اروپا بر
سر ادامه روابط با روسیه است.

رأی منفی دادگاه اسکاتلند به همهپرسی استقالل

خبــر

دادگاه مدنــی ارشــد اســکاتلند بــا یــک پرونــده کــه بــه دنبــال حکــم دادگاه
درخصــوص اجازه به پارلمان اســکاتلند برای برگزاری همهپرســی اســتقالل
بدون کســب مجوز از لندن بود ،مخالفت کــرد و آن را نارس و فرضی خواند.
بــه گزارش ایســنا به نقــل از خبرگــزاری رویترز ،مارتیــن کیتینگــز ،یک فعال
حامی اســتقالل اســکاتلند از انگلیس در ایــن پرونده به دنبال یک پشــتیبان
حقوقی بود برای اســتداللش درباره اینکه پارلمان اســکاتلند اختیار برگزاری
یــک رأیگیــری جدیــد بر ســر جدایــی از انگلیس بــدون تأیید صریــح دولت
انگلیــس را دارد .امــا قاضــی آیلســا کارمایــکل ،در دادگاه اســکاتلند حکــم
داد کــه این ســؤال فرضــی ،آکادمیک و نارس اســت و لزومی بــرای ابراز نظر
درباره مســائل حقوقی که مطرح کرده وجود ندارد .در همهپرسی سال ۲۰۱۴
اسکاتلندیها با رأی  ۵۵به  ۴۵استقالل از انگلیس را رد کردند.

