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یادداشت

تغییرات در قدرت جهانی؛
اروپا در مقابل آسیا

در ســال  ،2012تحلیلگران مک کینزی با اســتفاده از دادههای دانشگاه گرونیکن ،نقشهای
قابل توجه از چگونگی تغییرات در مرکز تجارت جهانی از زمان تولد مسیح تا کنون را رائه کردند.
بله درســت خواندید :از زمان یک ســالگی مســیح .نگاه به این نقشه نشان میدهد که موقعیت
جهانی اروپا چقدر ســریع به چالش کشیده شده اســت .این نقشه ما را از این خواب بیدار میکند
که بسیار منطقی است که با هم برای پیشبرد پروژه اروپا کنار بیاییم نه اینکه آن را از بین ببریم.
نگاهی اجمالی به این نقشــه نشــان میدهد که در عرض یک قرن از سال  1820تا 1913
مرکز تجارت جهانی از آســیا به اروپا رســید .پس از جنگ جهانــی دوم ،این نقطه از آتالنتیک
بــه ایاالت متحده منتقل شــد .در دهــه  80 ،70 ،60و  90این نقطه در نیم کره شــمالی باقی
ماند .ســپس شــتابی گیچ کننده رخ داد .تنها در عرض یک دهه از ســال  2000تا  2010این
مرکز دوباره به آســیا بازگشــت تا تمــام این روند  2هزارســاله به نقطه ابتدایــیاش بازگردد.
از نظر ذهنی مدتی طول خواهد کشید تا به این تغییر عادت کنیم .کتابها درباره چگونگی پدید
آمدن «قرن آسیا» صحبت کردهاند .این روزها چین و کره شمالی سرخط اخبار هستند اگر نخواهیم
به میانمار و مســائلی که در آن اتفاق میافتد اشاره کنیم .این حضور در رسانهها نشان دهنده این
است که امنیت جهانی چطور کار می کند و بستگی به بخشی از جهان دارد که کامال از اروپا دور
است .در منطقه اروپا حرفهای زیادی در جریان است .بحث درباره برابری ،عدالت اجتماعی ،تنوع،
مهاجرت ،انتخابات آلمان ،برنامه اصالحاتی امانوئل ماکرون ،برگزیت ،لهســتان و مجارستان اما
هیچ کدام از اینها در ســرخط اخبار قرار نمیگیرد .جایگاه ما در جهان گویی فراموش شده است.
اروپا مهم اســت اما اغلب کمتــر از آن چیزی که ما فکر میکنیم یا دوســت داریم ،اهمیت
دارد .حتــی نیازی نیســت که به رفتار دونالد ترامپ بپردازیم تــا بفهمیم که دیگر این قاره کمتر
از گذشــته در مرکز توجهات اســت .مــن مقام دولتــی دوران اوباما را به یاد دارم که در ســال
 2012بــه من میگفت که ایــن دولت چقدر درباره حساســیت اروپا در بحبوحــه بحران یورو
«احســاس خســتگی» میکند درحالی که درمقابل درباره آسیا بســیار «هیجان زده» هستند.
اینها همــه با خود تاثیراتی روانی به همراه دارند .مطالعات نشــان میدهند که مردم درباره
اقتصادهای در حال ظهور در آســیا نســبت به اقتصادهای اروپایی چقدر خوشبینتر هستند .این
خوشبینی درباره آســیا  58درصد اســت درحالی که این عدد در اروپا تنها  24درصد است .طبقه
متوســط جدید در آســیا مطمئن هســتند که فزرندان آنها آینده مالی بهتری خواهند داشت در
مقابل اروپاییها برای احســاس خوشــحالی در این زمینه با دشــواریهای زیادی روبرو هستند.
با در نظر داشــتن این مســاله باید به طــور عمومی درک کنیم که راه انــدازی مجدد پروژه
اروپای یگانه بخش کلیدی از موفقیت در آینده اســت .آنگال مــرکل صدراعظم آلمان حق دارد
کــه از رایدهندگان اروپایی میخواهد مشــکالت را بیشــتر تحمل کنند و تالش بیشــتری
کننــد« :آلمــان میتواند به خوبی پیش بــرود در صورتی که اروپا بتواند بــه خوبی عمل کند».
ماکــرون نیز ایــن هفته بــرای افزایش روحیــه اروپاییها ســخنرانی کــرد .او گفت که
اعتماد مردم تضعیف شــده و این مســاله باید مورد نگرشــی دوباره قرار گیرد .او خواســتار این
شــد که دوباره به فرهنگی غنی قاره رجوع شــود و راه برای نزدیکتر شــدن کشورها باز شود
و با راه اندازی فرآیندی مشــورتی تا ســال  2018شــهروندان قاره بتوانند در مورد آیندهای بهتر
صحبــت کننــد .اروپا هنوز زخمهــای زیادی به تــن دارد و از بحرانهای زیــادی میلرزد اما
هنوز هم افقی روشــن ممکن اســت .ماکرون ســعی دارد تا پروژهای بلندپروازانه را تجدید کند
همــان طور که پــدران بنیانگذار اروپــای واحد در دهــه  1950درباره آن صحبــت میکردند.
قانع کنندهترین استدالل ماکرون ممکن است کام ً
ال متعلق به او نباشد اما یک تکرار شورانگیز
است« :هیچ یک از چالش های امروز را نمیتوان به طور معنیداری با ملل جداگانه مورد توجه قرار
داد .اروپا تنها میتواند متحد باشد .واقعیتی که مبارزه کنونی بریتانیا دائما آن را به ما نشان میدهد.
اگر اتحادیه اروپا نتواند خود را به عنوان یک قدرت واقعی نشان دهد در نهایت همه چیز به نفع
بازیگران خارجی خواهد شد ».این استدالل در نهایت ما را به سمت تصویری جهانی هدایت خواهد کرد.
آنچه اتحاد را برای اروپا نسبت به سایر مناطق جهان سادهتر میکند یک حقیقت ساده است .پایههای
دموکراسی لیبرال ،آزادیهای فردی و اجتماعی و بازار اقتصادی در بین کشورهای اروپایی فراهم است.
باقی جهان به توانایی ما بیشتر از خود ما آگاهند .در این باره تنها به جریان مهاجرت به اروپا اشاره
نمیکنیم بلکه یک نظرسنجی در چین نشان میدهد که بیشتر از  80درصد چینیها «اروپا را محلی
برای ثبات در صورت بروز مشکالت جهانی میدانند ».این تصویر مثبت از اروپا بر پایه سه فاکتور
اساسی از دید آسیاییها نسبت به اروپا ایجاد شده است« :اقتصاد ،صنعت و قدرت تجارت»« ،استاندارد
زندگی در اروپا» و «احترام به دموکراسی ،حقوق بشر و حاکمیت قانون» .این قرن ممکن است متعلق
به آسیا باشد اما اگر اروپا کارت هایش را به درستی بازی کند می تواند آینده ای به خوبی آسیا داشته باشد.

پاورقی

القاعده به آمریکا ضربه خواهد زد؟
بــا رخ دادن فاجعه غم انگیز  11ســپتامبر ،این حادثه وحدت دلگــرم کنندهای را در مردم
آمریکا بیدار کرد؛ به طوری که جناج چپ و راست ،همه در این جریان دست به دست هم دادند.
انسجام اجتماعی یکی از بهترین شاخصهها برای پیش بینی میزان مقاوت یک اجتماع در مقابله
با تروریسم است.
در مقابل ،اهداف اصلی تروریســم ایجاد و بزرگنمایی اختالف و چندگانگی در جامعه هدف
است .القاعده مدتها تالش کرده است تا چنین هدفی را بر روی ایاالت متحده پیاده کند :اسامه
بن الدن در ســال  2010متوجه نارضایتی مردم آمریکا از جنگ با عراق و افغانســتان شد و به
فرماندهان خود دســتور داد به دنبال راههایی برای بهره برداری هرچه بیشــتر از نارضایتیهای
موجود باشــند .تقریبا در همان زمان ،انور العولقی ،خطیب یمنی-آمریکایی سازنده فیلم های
تبلیغاتی القاعده برای انگلیســی زبانان ،با رضایت آشــکاری اعالم کرد" :غرب در نهایت بر ضد
شهروندان مسلمان خود شورش خواهد کرد" .این نقل قول ،بار دیگر با اجرای دستور ترامپ مبنی
بر محدود کردن ورود افراد مسلمان ،سر و صدا کرد.
اگر امروز العولقی زنده بود ،از اختالفات به وجود آمده در آمریکا خوشنود میشد .اکنون اسالم
هراســی رو به افزایش است و سیاستمداران آمریکا به اندازهای که باید ،آن را محکوم نمیکنند.
آمریکاییها حتی نمیتوانند بر سر اینکه چه چیزی را دشمن اصلی کشور بنامند ،به توافق برسند
و بحثهای بیشماری بر سر استفاده از اصطالحاتی مانند "رادیکال" و "اسالمی" در گرفته است.
در همین حال ،جامعه آمریکایی به افراطگرایی آلوده شــده اســت :بین سالهای  2008و
 ،2016گروههای نفرت پراکن داخلی تقریبا دو برابر حمالت اسالمگرایان خرابی به بار آورده اند.
قتل عام در شــارلوتزویل ،که در آن یک متعصب راست افراطی با خودروی خود افراد زیادی را
زیر گرفت ،یادآور تلخ این مســئله است که تروریسم داخلی به اندازه گروههای خارجی میتواند
خطرناک باشد.
در واقع آن قدر اختالفات در کنگره باال گرفته است که اگر  11سپتامبر یک بار دیگر اتفاق
بیافتد ،این احتمال وجود دارد که سیاســتمداران آمریــکا آن چنان درگیر انداختن تقصیر بر
گــردن این نژاد و آن گروه مهاجران باشــند که نتوانند به موقع اقدامــات الزم را برای مقابله با
تهدید انجام دهند.
در جوامع بین المللی ،نیز ایاالت متحده وجهه خوبی ندارد .حمله به عراق و گزارشها مبنی بر
سوء استفاده در زندان ابوغریب و دیگر نقاط ،بسیاری از مسلمانان سراسر جهان را خشمگین کرد
و روایت افراطیون مبنی بر "جنگ علیه اســام" را باورپذیر کرد .دیدار دولت ترامپ با عربستان
سعودی برای شرکت در نشست سران اسالمی آمریکایی در ماه مه فرصت مناسبی برای مطرح
کردن موضوعات پیرامون رشد میلیونها کودک مسلمان پناهنده در محیطهای ناکارآمد ،بدون
فرصت تحصیل و به شدت آسیبپذیر نسبت به تبلیغات افراطی بود.
اما در عوض دولت تصمیم گرفت "ســرمایهگذاری بزرگ عربســتان در آمریکا" را برجسته
ساخته و به  110میلیارد دالر اضافی برای صرف هزینههای سالح در آمریکا بپردازد.
ایاالت متحده از ارتکاب چنین اشــتباههای بزرگی ،ضربه خواهد خورد ،چرا که تهدیدی که
این کشور را  16سال پیش فلج کرد ،هنوز از بین نرفته است .ایدئولوژی بن الدن بین گروههای
سرتاســر جهان ،از جمله داعش ،گســترش پیدا کرده اســت .و در عین حال ،القاعده همچنان
نیرویی قوی اســت .بســیاری از فرماندهان قدرتمند آن حاال از زندان آزاد شــدهاند و دوباره به
سمتهای رهبری رســیدهاند .در همین حال ،اردوگاه های پناهندگان در سوریه و نقاط دیگر،
نقش مجموعهای عظیم از نیروهای جدید احتمالی را بازی میکنند.
با اینکه مدتی است شاخههای مختلف القاعده ظاهرا ً سعی حمله مستقیم به آمریکا ندارند و
ترجیح میدهند در مناطق جنگی مانند سوریه ،یمن ،لیبی و افغانستان به کسب قدرت بپردازند،
اما احتمال آن میرود که این دوره استراحت و عضوگیری به پایان رسیده و به زودی جای خود
را به خشم علیه آمریکا بدهد .فرماندهان آگاه و فرصت طلب القاعده بدون شک همانند بنیانگذار
آن ،از شکافهای عمیق موجود در جامعه آمریکا مطلع هستند و به دنبال راهی برای بهرهگیری
از آن هستند.
آنچه باعث شده القاعده در طول سالها تا این حد مقاوم باشد ،قدرت مسموم بودن پیام آن
است .همان طور که ایمن الظواهری ،رهبر کنونی گروه ،اشاره کرده ،امروزه القاعده در وهله اول
یک ایدئولوژی اســت تا یک سازمان .برای پیروز شدن باید ایدئولوژی محکمتری داشته باشیم.
مردم آمریکا باید بار دیگر ارزشهای مشــترک خود را به همه نشان دهند و برخالف گذشته ،از
آنها چشمپوشی نکنند.

افغانستان

بر اساس اعالم کاخ سفید ،روسای جمهور افغانستان و آمریکا در نشستی در شهر نیویورک توافق کردند شرکتهای آمریکایی در استخراج منابع معدنی کمیاب افغانستان مشارکت کنند .به گزارش خبرگزاری رویترز ،کاخ سفید تصریح کرد:
اشرف غنی ،رئیس جمهور افغانستان و دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا ،در این دیدار توافق کردند که یک چنین ابتکار عملهایی هم به شرکتهای آمریکایی کمک خواهد کرد تا به ساخت موادی که با امنیت ملی آمریکا مربوط هستند،
بپردازند و هم باعث رشد اقتصاد افغانستان شده و شغلهای جدیدی را در هر دو کشور ایجاد خواهد کرد و بنابراین میزانی از هزینههای کمکهای آمریکا را در حالی که افغانها خودکفاتر میشوند ،تسویه خواهد کرد .بر طبق بیانیه کاخ سفید،
این دو رهبر در عین حال تعهدشــان را به اجرای کامل راهبرد جدید دولت دونالد ترامپ برای جنوب آســیا با هدف شکســت دادن تروریسم ابراز کردند .معادن عناصر کمیاب عبارتند از پگماتیت لیتیم ،نیوبیوم ،سزیم ،روبیدیم ،بریلیم ،تانتالیم و
کادمیوم .این عناصر در گسترده پگماتیت به مقادیر کم و زیاد وجود دارد .معادن لیتیم ،بریلم ،تانتالیوم و نیوبیوم در افغانستان نسبتا بیشتر از دیگر عناصر کمیاب است .به طور کلی  ۴۹معدن از این عناصر در میان سنگهای پگماتیتیک وجود دارد.

بینالملل

تهدیدات اخیر کره شمالی از همیشه خطرناکتر است
صحبتهای اخیر دونالد ترامپ در ســازمان ملل
درباره «نابود کردن» کره شمالی ،پاسخ بیسابقه کیم
جونگ اون را در پی داشــت .بیانیه رهبر این کشــور
روز پنجشــنبه از تلویزیون رسمی کره شمالی پخش
شد .وی در این بیانیه با «پیر خرفت» یا «پیر دیوانه»
خواندن دونالد ترامپ گفت« :من قطعا و حتماً این پیر
خرفت آمریکا را با آتش رام خواهم کرد».
ســاعاتی پس از این بیانیه وزیــر امورخارجه کره
شــمالی تهدیــد کرد که بــه زودی یــک بمب اتمی
هیدروژنــی را بر فراز اقیانــوس آرام آزمایش خواهند
کرد .آزمایش بمب هیدروژنی در اتمســفر از سیوپنج
سال پیش تاکنون از سوی قدرتهای اتمی جهان نیز
متوقف شده است و حال کره شمالی قصد دارد دست
به این آزمایش بزند.
دونالد ترامپ نیز در پاســخ به اظهارات رهبر کره
شــمالی در حساب توئیتری خود نوشت« :معلوم است
که کیم جونگ اون ،مرد دیوانهای است که از گرسنگی
دادن و کشتن مردم خود ابایی ندارد ،او جوری محک
میخورد که هیچگاه تا حاال نخورده».
این اولین بار نیســت که واشنگتن و پیونگ یانگ

یکدیگــر را آماج حمــات و توهینهــای لفظی قرار
میدهند .اما کارشناســان امور کره شمالی میگویند
که این دوره از تنشها از همیشه خطرناکتر است.
جنی تاون ،معاون مدیر مؤسســه آمریکا-کره در
دانشــگاه جان هاپکینز دربــاره بیانیه کیم جونگ اون
میگوید« :من تا به حال چیزی مثل این ندیدهام .من
ایــن بیانیه را بلوف نمی بینم و فکــر میکنم اقدامی
در پی آن باشــد .چه اقدامی؟ هنــوز نمیدانم اما فکر
میکنم شــدید خواهد بود» .ماهیت غیرمعمول بیانیه
کیم جونگ اون در کنار تهدید کره شمالی به آزمایش
بمــب هیدروژنی ،نشــان از این دارد که این کشــور

احتماالً به سرعت بسوی اقدامی تحریک کننده پیش
میرود.
کارشناســان معتقدند تا زمانی که دونالد ترامپ بر
برخورد تنش زا و جنگ لفظی با کره شمالی پافشاری
کند ،وضعیت روزبه روز خطرناکتر خواهد شــد و به
سمت جنگ واقعی پیش میرود.
کینگستون رینگ از انجمن کنترل سالح میگوید:
«چرخه تهدیدها و مقابله وارد مرحله خطرناکی شــده
اســت .ما با دو رهبر ناپایدار مسلح به سالح هستهای
مواجهیم که قضایا را شخصی میکنند و با لفاظیهای
بیپروا بیشتر در این کشمکش فرومیروند».
کره شمالی بارها آمریکا را تهدید کرده اما هیچگاه
این تهدیدها باعث اعالم خطر از ســوی کارشناســان
نشده است .برای مثال پیونگ یانگ در بیانیهای اعالم
کرد که «متجاوزان امپریالیسم آمریکا» را ازبین خواهد
برد و «ســرزمین ایاالت متحده را به خاکستر» تبدیل
خواهد کرد و اضافه کرد که «آمریکا باید مثل یک سگ
تا حد مرگ با چوب» زده شود .اما حتی این بیانیههای
تند به اندازه تهدیدها باعث واکنش کارشناسان نشد.
دو دلیل را میتوان برای این امر برشــمرد :اولین

دلیــل منبع اظهارات اســت .معمــوالً بیانیههای کره
شمالی از رسانهها و مطبوعات رسمی منتشر میشود
ماننــد تلویزیون یا آژانس خبــری .اما هیچگاه امضای
شــخص کیم جونــگ اون در پای بیانیهها نیســت و
از سوی شــخص رهبر کره شــمالی قرائت نمیشود.
شــخصی بودن بیانیه اخیر توسط شخص کیم جونگ
اون نشان از جدی بودن این مقابله برای او دارد .جنی
تاون ،معاون مدیر موسسه آمریکا-کره در دانشگاه جان
هاپکینز در این باره میگوید« :واقعیت این اســت که
نوشته شــدن این بیانیه به صورت خطاب مستقیم به
دونالد ترامپ غیرمنتظره بود… مشــخص اســت که
آقای کیم خودش را ذیحق میشمرد و با لحنی توهین
میکنــد که آقای ترامپ درمقابل خــود او بهکار برده
اســت» .دومین دلیل تفاوت تنش حال حاضر تهدید
بــه آزمایش بمب هیدروژنی اســت .بهطــور معمول
کره شمالی تسلیحات هســتهای خود را در تاسیسات
زیرزمینــی «پیگــی -ری» آزمایــش میکند تا خطر
آلودگی رادیواکتیو و آسیب رساندن به مردم را محدود
کند .اما انفجار بمب هیدروژنــی بر فراز اقیانوس آرام
میتواند به فاجعهای گسترده منجر شود.

از هشدار چین به ژاپن تا درخواست ژاپن از ایران درباره بحران کره شمالی
به گزارش خبرگــزاری رویترز از پکن ،وانگ یی
وزیر امور خارجه چین در حاشــیه نشســت مجمع
عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به تارو کانو
وزیر امور خارجه ژاپن گفت :اوضاع در شــبه جزیره
کره به طور فزایندهای جدی میشود و همه طرفها
باید آرامش خود را حفظ کنند.
در پی ششمین آزمایش هستهای کره شمالی در
سوم سپتامبر که دور جدیدی از تحریمهای سازمان
ملل متحد را علیه این کشور در پی داشت ،تنشها
در شبه جزیره کره افزایش یافته است.
بــر اســاس بیانیهای کــه وزارت امــور خارجه
چین شــامگاه جمعه منتشــر کرد ،وانگ یی گفت:
ازســرگیری مذاکرات صلح به همــان اندازه اجرای
تحریمها ،بخشی از قطعنامههای سازمان ملل متحد
است.

وزارت امــور خارجه چین به نقــل از وانگ یی
افزود :اگر ژاپــن فقط در خصوص تحریمها صحبت
کنــد و از مذاکرات حرفی به میــان نیاورد ،یا حتی
با مذاکرات مخالفت کند ،ایــن مغایر قطعنامههای
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد قلمداد خواهد
شد.
وانگ یی خاطر نشــان کرد :چین امیدوار است
ژاپن محتاطانه صحبت و عمل کند و نقشی سازنده
در خصوص مســئله هستهای شــبه جزیره کره ایفا
کند.
به نقل از بلومبــرگ؛ تارو کونو،وزیر امور خارجه
ژاپــن از همتــای ایرانی خود محمدجــواد ظریف
خواست در تماس با کیم جونگ اون رهبر کرهشمالی
به کاهش درگیریهای لفظــی وی با دونالد ترامپ
رئیسجمهور آمریکا کمک کند.

دلیل بازداشت مخالفان سیاسی عربستان
از زبان عادل الجبیر
وزیر خارجه عربستان سعودی در اشاره به موج گسترده
بازداشت مخالفان سیاســی در این کشور طی دو هفته اخیر،
مدعی شد که این افراد با حمایت مالی کشورهای خارجی در
حال اجرای یک طرح افراطگرایانه بودند.
به گزارش الوقت« ،عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان
سعودی در گفتوگو با «بلومبرگ» ،دلیل موج بازداشتها را
که این کشور طی دو هفته اخیر شاهد شده ،بیان کرده است.
الجبیر مدعی شده اســت که این بازداشتها در تالش
برای خنثی کردن یک طرح افراطگرایانهای بود که این افراد
بازداشتشــده ،پس از دریافت کمکهای مالی از کشورهای
خارجی ،برای اجرای آن تالش میکردند.
طی  2هفته گذشــته ،آنطور که منابع اعالم کردهاند،
مقامهای عربستان سعودی دستکم  20تن از جمله یک مبلغ
معروف ،چهرههای آکادمیک ،یک شاعر ،یک فعال اقتصادی،
یک روزنامهنگار ،مدیر یک ســازمان جوانــان 2 ،زن و یک
شاهزاده را که پسر پادشاه این کشور است بازداشت کردهاند،
از جمله این افراد «سلمان العوده» و «عوض القرنی» هستند
که از موجهترین چهرههای مذهبی عربستان شناخته میشوند،
آنها بهشکل مستقل و خارج از ساختارهای حکومتی فعالیت
میکنند.
در واقع ،موج این بازداشــتها ،همزمان با قوت گرفتن
احتمال کنارهگیری ملک ســلمان از قــدرت بهنفع فرزندش
«محمد بنسلمان» گسترش یافته است.
بلومبرگ با اعالم اینکــه مرکز تماسهای بینالمللی

در دولت سعودی به درخواســت آنها برای اظهارنظر درباره
بازداشتیها پاســخی نداده ،گفته است که نمیتواند بهشکل
مستقل درباره روند بازداشت این افراد تحقیقات کند.
طبق گزارش بلومبرگ ،عادل الجبیر از ذکر اسامی افراد
بازداشتشده خودداری کرد.
براین اســاس ،وزیر خارجه سعودی در این گفتوگو ،به
بحران قطر نیز اشــاره و تاکید کرده اســت« :قطر بایستی از
پشتیبانی از تروریسم دســت بردارد و نیز تامین پناهگاه امن
برای تروریســتهای تحت تعقیــب و متهمان به حمایت از
تروریسم را متوقف کند».
این وزیر ســعودی همچنین طی اظهاراتی بیاســاس،
اتهاماتی را علیه ایران مطرح کرده و مدعی شــده اســت که
«ایران مهمترین حامی تروریســم در جهان اســت ...تهران
تهدیــدی جدی علیه تمامی منطقه اســت و در صورتی که
سیاســتهای خود را مــورد بازنگری قــرار ندهد منطقه در
بیثباتی مستمر بهسر میبرد».

ولید المعلم :سوریه بیش از هر زمان دیگر ،مصمم به
ریشه کن کردن تروریسم است
وزیر خارجه ســوریه در هفتاد و دومین نشســت مجمع
عمومی سارمان ملل تاکید کرد که تروریسم ،بیماریاست که
جهان را تهدید خواهد کرد و سوریه مصمم به ریشه کن کردن
آن است.
ولیــد المعلــم در نطق خود گفت :همه بایــد بدانند که
تروریسم و تفکر افراطی-تکفیری همچون سرطانی در جسم
جهان باقی خواهد ماند و دولت سوریه بیش از هر زمان دیگر
مصمم اســت این بیماری را ریشه کن کند .وی ترکیه را به
حمایت از تروریســم متهم کرد و گفت که آنکارا از تروریسم
برای خدمت به طرحهای تروریســتی خود استفاده کرد .وی
افزود :ســوریه این حق را برای خــود محفوظ میداند که به
هرگونه نقض توافق در مناطق کاهش تنش پاسخ دهد .وزیر
خارجه سوریه گفت که رژیم صهیونیستی سالحهای مختلفی
به منظور حمایت از تروریستها و گر وههای تکفیری ،در اختیار
آنها گذاشــته و مواضع ارتش سوریه را هدف قرار داده است.

وی ادامه داد :حمایت بیحد و اندازه اســرائیل از تروریستها
در سوریه تعجب برانگیز نیست چرا که منافع آنها مشترک
بوده و هدف واحدی دارند .ولید المعلم تاکید کرد که هرکس
فکر کند که بحران فعلی سوریه میتواند مانع از این شود که
این کشــور را از حق غیر قابــل تغییر خود در تصرف جوالن
اشغالی منصرف کند ،در توهم است .وی بیان داشت که مقابله
با تروریســم در سوریه باید با هماهنگی سوریه صورت بگیرد
در غیر این صورت با هر نیروی خارجی ،همانند اشــغالگران
رفتار خواهد شد .وزیر خارجه ســوریه گفت ارتش سوریه به
کمک متحدان ایرانی و روس خــود به پیروزیهای بزرگی
علیه تروریسم از جمله شکســت حصر شهر دیرالزور دست
یافت.
وی با بیان اینکه نقش ایران و روســیه در سوریه مثبت
است ،تاکید کرد که از ارتش سوریه در تاریخ به عنوان نیرویی
که توانست در برابر تروریسم ایستادگی کند ،یاد خواهد شد.

خبرنگار شبکه خبری بلومبرگ نوشته به صورت
تصادفــی اظهارات وزیــر خارجه ژاپــن را در آغاز
دیدارش با ظریف شنیده است.
وی گفته است« :شما باید به ما در موضوع کره
شمالی کمک کنید».
خبرگزاری «اناچکا» ژاپن هم با تایید این خبر
نوشــته وزیر خارجه ژاپن خواســتار همکاری ایران
جهت تشدید فشار بر کره شمالی شد تا این کشور از
برنامه هستهای خود دست بکشد.
مطابق ایــن گزارش ،کانــو همچنین به ظریف
گفته که آزمایشهای هســتهای و بالســتیک کره
شــمالی غیرقابل قبول هستند .وی تصریح کرد که
ژاپن خواستار همکاری با سایر کشورها از جمله ایران
و متحد کردن جامعه بینالمللی در اعمال فشــار بر
کره شمالی است.

ظریف در پاســخ گفت که تهران با آزمایشهای
هســتهای مخالف اســت .وزیر خارجه ژاپن در این
دیدار از توافق هســتهای ایران و گروه  5+1حمایت
کرد و از ایران خواست که آن را با قاطعیت اجرا کند.
تصور میشــود تهدید آمریکا به خروج از توافق
هســتهای ایران ،احتمال اندک مذاکره با کرهشمالی
برای جلوگیری از توسعه برنامه هستهای این کشور
را بیش از پیش کاهش دهد.

گسترش اعتراضات مردم آمریکا
به نژادپرستی پلیس
صدهــا تــن از شــهروندان ســنت لوئیــس که
بیشترشان سفیدپوســت بودند در بخش مرکزی شهر
گردهم آمدند و با سردادن شعارهایی همچون سکوت
سفیدپوستان خشونت زاســت و تا برقراری عدالت از
پا نمی نشینیم ،به سیاستهای نژادپرستانه ی پلیس
آمریکا اعتراض کردند.
به گزارش پرس تی وی ،دســت کم یکصد پلیس
ضد شورش ،معترضان را محاصره کرده بودند.
این گردهمایی اعتــراض آمیز ،تازهترین نمونه از
دهها رویداد مشــابه است که در اعتراض به تبرئه یک
پلیس سفید پوست از اتهام قتل شهروندی سیاهپوست
در سال  2011برگزار می شود .پلیس ده ها معترض را
بازداشت کرد و برای پراکنده کردن دیگر معترضان نیز
به شلیک گاز اشکآور و گلولههای پالستیکی متوسل
شد.
ســردبیر نشــریه وترنز تودی با اشاره به گسترش
دامنهی اعتراض هــا به تبعیض نــژادی نظاممند در

آمریــکا و آغــاز دور تازهی تظاهرات ضد خشــونت و
نژادپرســتی پلیسهای قاتل در ایالت میسوری گفت:
رسانههای آمریکا از پوشش اخبار تبعیض نژادی و آزار
و اذیت شــهروندان سیاهپوســت به دست پلیسهای
قاتل خودداری می کنند.
جیــم دبلیو دیــن در گفتگو با پــرس تی وی به
سیاسی شدن موضوع اعتراض های مردمی به تبعیض
نژادی نیز اشــاره کــرد و افزود :دموکراتهــا با این
دســتاویز می توانند سیاهپوســتان را هنگام برگزاری
انتخابات ،پای صندوق رای بکشــانند و کرسیهای از
دست رفته خود را بازپس بگیرند.
دموکراتهــا همچنین همواره تــاش می کنند
جامعه سیاهپوستان را قربانی نشان بدهند اما هنگامی
که فــردی بازنشســته ،تنها برای مبلــغ ناچیزی که
مســتمری دریافت کرده ،شــب هنگام در خیابان به
قتل میرســد از پوشــش دادن اخبــار آن جلوگیری
میکنند.

ترزا می خواهان فرصت دو ساله
برای تنظیم روابط جدید با اتحادیه اروپا
ترزا می ،نخســت وزیر بریتانیا روز طی سخنانی
در فلورانس ایتالیا ،پیشــنهادات تازهای برای سرعت
بخشــیدن به مذاکرات خروج این کشــور از اتحادیه
اروپــا و تنظیم روابط جدید بــا این اتحادیه را مطرح
کرد .از جمله پیشنهادات او در نظر گرفتن یک دوره
انتقالی دو ســاله با هدف تامیــن فرصت کافی برای
تطبیق جامعه و صاحبان کســب و کار در بریتانیا با
شرایط و موقعیت پس از خروج بود.
خانم می همچنین پیشنهاد داد که در دوره گذار
دوساله ،بریتانیا مانند آنچه تا کنون بوده به بازار اروپا
دسترسی داشته باشد و در مقابل سهم منصفانهای از
بودجه اتحادیه اروپا را نیــز بپردازد .منابع نزدیک به
دولت بریتانیا مبلغ پیشنهادی نخست وزیر به اتحادیه
را حدود  ۲۰میلیارد یورو ارزیابی میکنند.
دور جدید مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
(برکســیت) روز دوشنبه آغاز میشود و میشل بارنیه
مسئول این مذاکرات با استقبال از پیشنهادات خانم
می آن را سازنده توصیف کرده است.
نخســت وزیر بریتانیا در ســخنان خود در شهر
فلورانس همچنیــن گفت که اگر طرفیــن در مورد
این دوره گذار دوســاله با اعتماد متقابل گفتگو کنند
و ســریع به توافق برســند ،بریتانیا پس از خروج از
اتحادیه اروپا نیز نزدیکترین دوست آن باقی خواهد
مانــد و با برنامههای علمی و امنیتی مربوط به منافع

مشترک همکاری خواهد کرد.
ترزا مــی ،در عین حال تاکید کــرد که بریتانیا
حقوق کنونی شــهروندان اتحادیه اروپا که در بریتانیا
زندگی می کنند را تضمین خواهد کرد ،با این شرط
که همان حقوق برای بریتانیاییهای ســاکن اتحادیه
اروپا تضمین شود .در تابستان  ۲۰۱۶حدود  ۵۲درصد
از رای دهندگان بریتانیــا در یک رفراندوم به خروج
کشورشــان از اتحادیه اروپا رای دادند .قرار است این
خروج در ماه مارس ســال  ۲۰۱۹رسما اجرا شود ،با
در نظر گرفتن این امکان که طرفین در صورت توافق
بتوانند این مهلت را تمدید کنند .به نظر میرســد با
پیشنهاد نخست وزیر بریتانیا در مورد پرداخت سهم
منصفانهای از بودجه اتحادیــه اروپا در دوره انتقالی،
یکی از شــروط این اتحادیه برای آغاز مذاکره درباره
روابط تجاری آینده دو طرف عملی شــده و گفتگوها
برای پیشرفت کار سرعت بیشتری بگیرد.

