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یادداشت

ترامپ کره شمالی
را به استفاده از سالح
هستهای تهدید کرد

کاخ سفید هشدار داده که آمریکا آماده استفاده کامل از ظرفیتهای اتمی خود مقابل کره شمالی در صورتی است که این کشور به تهدیدهایش علیه واشنگتن و متحدانش ادامه دهد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری راشاتودی ،روز یکشنبه دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با شینزو آبه ،نخست وزیر ژاپن بار دیگر بر تعهدات واشنگتن برای کمک به متحدانش
در منطقه تاکید کرد و کاخ سفید در بیانیهای گفت :رئیس جمهوری آمریکا بر تعهدات این کشور به کشورهای منطقه و همسایه کره شمالی تاکید کرد .کاخ سفید اعالم کرده که در صورت تداوم تهدیدهای
کره شمالی علیه کشورهای منطقه و آمریکا از ظرفیتهای اتمی خود برای مقابله استفاده میکند .ترامپ همچنین تایید کرد که دو کشور آمریکا و ژاپن تعهدات نظامی مشترکی دارند و به همکاری با یکدیگر
ادامه میدهند .ترامپ در یکسری از توئیتهای خود که روز یکشنبه منتشر شد ،کره شمالی را کشوری خطرناک و یک تهدید نامید .وی همچنین با جان کلی ،رئیس دفتر کاخ سفید و جیمز ماتیس ،وزیر
دفاع آمریکا در کاح سفید دیدار کرد تا به بررسی واکنش مناسب در برابر آزمایش بمب هیدروژنی کره شمالی بپردازد.

محدودیتهای ژاپن
برای مقابله با کره شمالی

شــلیک موشک کره شــمالی و عبور آن از فراز ســرزمین ژاپن ،یادآوری بیرحمانهای از
آسیبپذیری استراتژیک این کشور و گزینههای محدود پیش روی شینزوآبه ،نخست وزیر ژاپن
در مبارزه با تهدیدات هستهای و بالستیک روبهرشد پیونگ یانگ است .توصیف شخصیت آبه
نشان میدهد که تهدید بیسابقه و جدی حال حاضر تنشی در وضعیت و تحریکی شدید است
که ناامیدی دولت ژاپن را به تصویر میکشد.
ژاپنیهــا در دهههــای اخیر تنهــا دو بار در ســالهای  1998و  2009تجربه شــدید و
ناآرام موشــکهای کره شــمالی را بهچشــم دیدند .در هفتههای اخیر دولت آبه هشدار داده
موشــکهای حامل سالحهای شیمیایی شــهرهای ژاپن را در معرض خطر قرار داده است.
آنها دستورالعملهایی برای تخلیه شهرها در مواقع ضروری برای مقامات محلی صادر کرده
اند .برای شهروندان معمولی ژاپن ،کره شمالی نشانهای از خطر واضح و در عین حال غیرقابل
پیشبینی است .تهدیدی که برای آنها تنها یادآور موشکها نیست بلکه رفتار پیونگ یانگ
در همــه  80و  90را به خاطر میآورد کــه غیرنظامیان ژاپنی را میربودند و هنوز اطالعی از
سرنوشت مفقودین در دست نیست .ترس از شمال فشارها را بر آبه تشدید میکند زیرا اعتبار
داخلی او زیر ســوال میرود .ضمن اینکه محبوبیت او به دنبال از افشای فسادهای دولتی به
شدت افت کرده است .با اینحال دولت اوگزینههای محدودی پیش رو دارد .ژاپن حامی اصلی
تشدید تحریمهای سازمان ملل متحد است و در چند روز گذشته تحریمهای خود را گسترش
داده اســت .گزینههای نظامی برای توکیو سؤال برانگیز است .سیستم موشکی پاتریوت ژاپن
برای جلوگیری از برخورد موشکهای هدفمند به شهرهای ژاپن و نابودی ایندست موشکها
طراحی شده و برای پرواز به سوی کشورهای دیگر ساخته نشده است .ناتوانی ژاپن در تهاجم
و مقابلهبهمثل برابر متجاوزین قدرت بازدارندگی این کشور را محدود میکند .این محدودیتها
در نهایت به نفع کره شمالی است.
برخی از سیاستمداران ژاپنی و برنامهریزان دفاعی این کشور اخیرا اظهار داشتهاند که ژاپن
باید موشکهای کروز و تکنولوژی ماهوارهای الزم برای حمالت موشکی موثر به کره شمالی
را در اختیار بگیرد .با این حال ،چنین حرکتی یک راه حل درازمدت محســوب میشود که به
ســالها سرمایهگذاری قابل توجه و ایجاد مشــروعیت الزم در قانون اساسی ژاپن نیاز دارد.
مجموع این مسائل تنها راه حل دیپلماتیک را برای آبه باقی میگذارد که امیدوارکنندهترین راه
حل اســت .ژاپن چنین وضعیتی را پیش از این نیز تجربه کرده است .بین سالهای  2002تا
 ،2004نخست وزیر سابق ،ژنچیرو کویزومی ضمن سفر به پیونگیانگ و دیدار با کیم جونگ
ایل ،رهبر وقت این کشور ،گامی مهم برای برقراری روابط دیپلماتیک مستقیم با کره شمالی
برداشت .در بیانیه سال  2002کره شمالی ،چشمانداز ایجاد رابطه عادی کره و ژاپن ایجاد شد.
طبق این توافق ،در ازای ارائه کمکهای مهم اقتصادی از سوی توکیو پیونگیانگ به آزمایش
موشکهای خود خاتمه میداد .اما در پی آزمایشهای موشکی اخیر کره شمالی ،آبه به روشنی
مشخص کرده که جایی برای گفتوگو با طرف شمالی باقی نمانده است .این شناختی است
که از واقعیتهای سیاســی موجود در ژاپن و ســایر طرفهای درگیر برمیآید .در نهایت اما،
صحبت کردن و برقراری رابطه در درازمدت باید به عنوان بخشی از راهحل به رسمیت شناخته
شــود .شاید در زمانی که کره شمالی احســاس امنیت الزم برای کنار گذاشتن آزمایشهای
هســتهای خود را داشته باشد .کارت بیمهای که بقای بلندمدت او و رژیماش را تضمین کند.
در شرایط کنونی ترویج توسعه اقتصادی و دستبابی به پیشرفت هدفی ثانویه برای رهبر کره
شمالی است .کیم جونگ اون بر این باور است که آزمایشهای موشکی مهلتی قانونی برای
جلوگیری از تحریمهای بین المللی برای او فراهم میکند .بهنظر برخی کارشناســان ،طبق با
توجه به الگوی چماق و هویج ،درخصوص کرهشمال،راهکار هویج کارساز است ،نه چماقی که
ترامپ در دست دارد.
بهدلیل حمایت روســیه از اقدامات مخاطرهآمیز کره و مبادالت تجاری چین با این کشور،
تحریم و تهدید نظامی ،برای عقبنشاندن این دیکتاتوری کافی نیست .این حمایتها ،دولت
کرهشــمالی را از دیگر کشورها بینیاز میکند؛ عقبنشــاندن این دو دولت از مواضعشان در
شــبهجزیره کره هم امری نیســت که به زودی محقق شود و بهنظر میرسد ژاپن برای کنار
کشــیدن خود از صحنه درگیریها باید مستقیما با کره شمالی وارد مذاکره شود و توجهی به
تهدیدهای ترامپ نکند ،در نهایت ،درصورت حمله نظامی کره به ژاپن ،شــخص آبه بهعنوان
مقصر شناخته میشود و بهتر است پیشتر ،بهفکر چاره باشد.
پاورقی

سرنوشت دو رهبر تضعیف شده:
ترامپ و نتانیاهو

دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری ایاالت متحده و بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل نقاط
اشــتراک زیادی دارند ،هر دو در دردســر هستند و با مسائلی رودررو هستند که بیش از آن که
سیاسی باشند ،حقوقی هستند .آنچنان که تحلیلگران در آمریکا و اسرائیل تاکید کرده اند ،هردو
به شــیوههای تقریبا مشابهی به این مشکالت پاسخ میدهند .ترامپ از تحقیقات رابرت مولر
در خصوص اتهام همدســتی کارزار انتخاباتی او با روسیه هراسان است .نگرانیهای ترامپ در
خصوص پیگیریهای جیمز کومی ،رئیس وقت افبیآی در خصوص این موضوع وی را وادار
به اخراج کومی کرد ،فضای ناعادالنهای ایجاد کرد که وزارت دادگستری را واداشت مولر را برای
پیگیری تحقیقات منصوب کند .مولر از زمان تصدی این پست بیسروصدا و به روشنی پرونده
را پیگرفته اســت .هیئت بازپرسان را تشکیل داده ،احضاریه صادر کرده ،به خانه رئیس کارزار
انتخاباتی ترامپ وارد شــده و طبق گزارشها به دنبال رئیس جمهور و همکاریهای مالیاش
در ارتباط با منافع روسیه است .از آغاز ،ترامپ کوشش کرد نخ تحقیقات را خود در دست بگیرد
و تحقیقــات را متوقف کند ،با اخراج کومی و بعد همین اخیرا ،طبق گزارشها با رهبر اکثریت
سنا میچ مک کانل بحث کرده تا جلوی تحقیقات سنا در خصوص اتهام همدستی با روسها
گرفته شود .این تالشها صرفا باعث تقویت این چشم انداز شده است که رئیس جمهور با اتهام
ایجاد مانع بر ســر برقراری عدالت نیز مواجه خواهد شد .ترامپ پس از شکست تالشهایش
برای توقف تحقیقات و باال گرفتن فشارها حمالت خود علیه دموکراتها و رسانهها را افزایش
داد .وی تمام این تالشها را بزرگترین ساحرهگیری تاریخ (محاکمه ساحران در قرن شانزدهم
میالدی :اشارهای تاریخی که استعاره از تالش جمعی برای محاکمه بیگناهان است) نامید و
رســانهها را متهم کرد اخبار قالبی اختراع میکنند تا پیروزی وی را بیاعتبار کنند و وی را به
زیر کشند .نتانیاهو نیز با شماری مشکالت حقوقی روبهرو است ،از جمله اتهامات کالهبرداری،
رشوهخواری و نقض اعتماد .دادستان کل اسرائیل مشغول تحقیق در خصوص اتهامات نتانیاهو
است و این که او تالش کرده به سردبیر یکی از بزرگترین روزنامههای اسرائیل رشوه دهد تا
به نفع او پوشش خبری دهد .وی همچنین متهم است به اینکه در قراردادهای خارجی بهنفع
خانواده خود تالش و هدایای غیرقانونی و قابلتوجهی از یکی از حامیاناش دریافت کرده است.
گزارش شده در راستای افزایش مصائب نتانیاهو ،همسر وی نیز به زودی متهم به سوءاستفاده از
بودجههای دولتی خواهد شد .همچون ترامپ ،پاسخ نتانیاهو نیز با حمله به تحقیقات همراه بوده،
حتی قدری از لفاظیهای رئیس جمهور ایاالت متحده را نیز به عاریه گرفته است.
در راهپیمایی  9آگوســت ،رهبر اســرائیل در جمع هــواداراناش از اصطالح اخبار قالبی
اســتفاده کرد و تمــام تالشها علیه خود را چنین توصیف کرد :یک ســاحرهگیری ســابق
و جنون آســا علیه من و خانواده ام ،هدفشــان انجام کودتا علیه دولت است .هدفشان این
اســت که فشاری بیوقفه و کذب علیه نظام حقوق بگذارند تا به هر قیمتی که شده علیه من
اعالم جرم کنند .ارزش دارد که تکرار کنیم چالشــی که ترامپ و نتانیاهو با آن دســتوپنجه
نرم میکنند حقوقی اســت و نه سیاســی ،به همین خاطر اســت که هــر دو مکررا به میان
هواداران خود رفتهاند و علیه دشمنان خود تظاهرات خیابانی به راه انداختهاند و با برگ قربانی
بــازی میکنند و آنها را با این هــراس تحریک میکنند که اگر دولت آنها ســقوط کند،
برنامههای ملیگرایان افراطی و دستراســتی که آنها را انتخاب کردند به مخاطره میافتد.
تا حد زیادی این تاکتیک جواب داده اســت .اینک ما با وضعیت مشوشــی روبهرو هســتیم،
دو رهبر که اســیر غرور شــدهاند ،نیازمند رأیهاییاند که سرنوشت آنها را مشخص خواهد
کرد.

بینالملل

جدی شدن کارزار انتخاباتی آلمان با برگزاری مناظره تلویزیونی مرکل:

اسالم جزئی از آلمان شده است

سههفته پیش از برگزاری انتخابات آلمان مناظره
تلویزیونــی آنگال مرکل و رقیــب انتخاباتی او مارتین
شــولتس برگزار شــد و مهاجرت ،مناقشــه اتمی با
کرهشــمالی ،همکاری با دونالد ترامــپ و اردوغان از
موضوعات اصلی این مناظره بود.
به گزارش ایسنا ،شبکه خبری دویچه وله گزارش
داد ،آنــگال مــرکل ،صدراعظم آلمــان و نامزد حزب
دموکرات مسیحی در برابر مارتین شولتس ،کاندیدای
حــزب سوســیال دموکــرات در یک مناظــره زنده
تلویزیونی قرار گرفت؛ مناظرهای که دقیقا ســه هفته
پیش از برگزاری انتخابات بوندستاگ برگزار شد .این
نخســتین و تنها مناظرهای محسوب میشد که برای
انتخابات پارلمانی آلمان پیشبینی شده بود.
یکی از محورهای اصلی مناظره تلویزیونی موضوع
مهاجرین و سیاســت دولت آلمان در قبال پناهجویان
بود .مارتین شولتس در رابطه با سیاست مهاجرپذیری
از آنگال مرکل انتقاد کرد.
مــرکل در یکــی از مصاحبههای اخیــر خود از
سیاســت دولت در پذیرش پناهجویان در سال ۲۰۱۵
دفــاع کرده و گفته بود که هــرگاه بار دیگر در چنین
شرایطی قرار گیرد ،تصمیم مشابهی اتخاذ خواهد کرد.
شــولتس در انتقاد خود از مــرکل گفت که تکرار
چنین سیاســتی را صحیح نمیداند و آن را به مرکل
توصیه نمیکند .مرکل به شــرایط خاص پاییز ســال
 ۲۰۱۵اشــاره و تاکید کرد کــه در آن هنگام ،راهحل
مقابله بــا پناهجویان این نبود که نیروهای انتظامی با
خشونت و ماشینهای آبپاش با آنان برخورد کنند.
مرکل در آن شــرایط بــا فرانســوا اوالند ،رئیس
جمهور فرانسه و با مسئوالن حزب سوسیال دموکرات
آلمان نیز مذاکره کرده و بر آن اساس چنین تصمیمی
گرفته است.
شولتس راه حل صحیح مقابله با بحران پناهجویی

را مشــورت گســتردهتر با همه رهبران و مســئوالن
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا دانســت و به گونهای
مرکل را به تکروی در این عرصه متهم کرد.
به گفته مارتین شــولتس ،موضــوع همگرایی و
جذب پناهجویان به جامعه آلمــان موضوعی زمانبر
اســت و نمیتوان انتظار داشت که دولت ظرف مدت
کوتاهی قادر به حل آن باشــد .مــرکل نیز ،در همین
رابطه موضوع همگرایی در آلمان را یکی از چالشهای
بزرگ دولت در چهار سال آینده دانست.
مــرکل در عیــن حــال تاکید کرد کــه موضوع
پناهجویــی از موضوع جهانیشــدن جدا نیســت و
نمیتوان تنها از مزایای روند جهانیشدن بهره گرفت
و به مشکالت ناشی از آن کمتوجهی کرد.
هر دو سیاستمدار در این نکته اتفاق نظر داشتند
که بحران پناهجویی و مهاجرت موضوعی نیســت که
تنها به دولت آلمان مربوط شود ،بلکه همه کشورهای
عضو اتحادیه اروپا باید در این زمینه همکاری کنند.
شولتس تاکید کرد که برخورد رومانی ،مجارستان
و لهســتان در زمینه سیاســت مهاجرپذیری اتحادیه
اروپا قابل پذیرش نیســت و این کشــورها نمیتوانند
تنهــا از مزایــای اتحادیه اروپــا بهرهمند شــوند اما
حاضــر به مشــارکت در مســائلی نظیــر پناهجویی
نباشند.
آنگال مرکل با اشاره به چهار میلیون مسلمانی که
در جامعــه آلمان زندگی میکننــد ،تاکید کرد که از
این منظر اسالم جزئی از آلمان شده است .او در عین
حال بین مســلمانان و نیروهــای افراطی تفاوت قائل
شــد و تاکید کرد که دولت بایــد جلوی نفرتپراکنی
افراطیها را بگیرد.
صدراعظم آلمان از جمله به این نکته اشــاره کرد
که باید جلوی دخالت عربستان و ترکیه و تاثیر منفی
آنها بر مسلمانان ساکن آلمان گرفته شود.

مارتین شــولتس نیز تاکید کرد کــه همگرایی و
ادغام مسلمانان در آلمان دشوارتر از سایر پناهجویان
و مهاجران نبوده و چنین چیزی از منظر قانون اساسی
آلمان نیز قابل دفاع نیست.
آنگال مــرکل به ضــرورت آمــوزش پیشنمازان
مســاجد در آلمان اشاره کرد و خواستار کنترل بیشتر
بر مساجد در آلمان شد.
از ســوی دیگر ،مارتین شــولتس خواستار قطع
فوری مذاکرات مربوط بــه عضویت ترکیه در اتحادیه
اروپا شــد .مرکل در مقابل معتقد بود که این سیاست
میبایســت در هماهنگی با سایر اعضای اتحادیه اروپا
دنبال شــود و از آن گذشته ،آلمان در قبال  ۵۰درصد
از مردم ترکیه که از سیاســتهای اردوغان پشتیبانی
نمیکننــد و روی اتحادیه اروپا حســاب باز کردهاند،
مسئول است.
هر دو سیاستمدار آشکارا از سیاستهای اردوغان
انتقــاد کردند .مــرکل تاکید کــرد کــه اردوغان با
سیاستهایی که در پیش گرفته با سرعتی بسیار زیاد
از ارزشهای اتحادیه اروپا فاصله گرفته است.
شولتس اردوغان را متهم کرد که در برابر کودتای
نا فرجام ژوئیه  ۲۰۱۶دســت به یــک ضد کودتا زده
است.
نامــزد حزب سوســیال دموکــرات با اشــاره به
کشــورهای آمریکا ،کانادا و اســترالیا از لزوم تصویب
قانون مهاجرت سخن گفت .به باور او ،ورود مهاجران
به آلمان باید از طریق این قانون تنظیم شــود .آنگال
مــرکل نیز تاکید کرد که چنین تصمیمهایی در مورد
مهاجــرت نیروهای تحصیلکــرده و متخصص اجرایی
شده است.
مرکل در عین حــال ،از همکاری با کشــورهای
آفریقایــی در مورد کنترل مهاجــرت خبر داد .هر دو
سیاســتمدار در این نکته اتفاق نظر داشتند ،که روند

اخراج پناهجویانی که درخواست آنها رده شده است،
باید تسریع شود.
مارتین شــولتس با اشاره به این موضوع که رفتار
سیاســی دونالد ترامپ غیر قابل محاســبه است ،او را
برای حل معضالت سیاســی جهان و از جمله مناقشه
اتمی با کره شمالی فرد نامناسبی خواند.
شــولتس تاکید کرد که اروپــا باید همکاریهای
خــود را در ارتباط با بحرانهای جهانی با افراد معقول
دولــت ترامپ و از جمله رکس تیلرســون ،وزیر امور
خارجه آن کشور گسترش دهد.
آنگال مــرکل در مقابل معتقد بــود که نمیتوان
آمریــکا و رئیس جمهــور این کشــور را از معادالت
سیاســی جهان به کنار گذاشــت .مرکل ضمن اشاره
به اختالف نظرهای خــود با ترامپ و از جمله مواضع
ترامپ در مورد ناآرامیهای شارلوتزویل تاکید کرد که
اروپا باید همه تالش خود را به کار گیرد تا بحرانهای
موجود به شکل دیپلماتیک حل شوند.
مــرکل گفت که مناقشــه اتمی کره شــمالی را
نمیتوان بدون مشــارکت آمریکا حل کرد .اما آلمان
باید در همراهی با کشورهای اروپایی ،تماسهای خود
را با روســیه ،چین ،کره جنوبــی و ژاپن افزایش داده
و تــاش ورزد تا این مناقشــه از راههای دیپلماتیک
حل شود.

چرخش بن سلمان به سمت ایران
الجزیره نوشــت :پس از ســالها ســردی روابط
ریــاض و تهران و قطع روابط دیپلماتیک دو کشــور،
دوربینهای فیلمبرداری در استانبول مصافحه نادری
بین وزیر خارجه عربستان سعودی و همتای ایرانیاش
را ضبــط کردند که در حاشــیه نشســت ســازمان
همکاریهای اسالمی اتفاق افتاد .این مصافحه که در
شرایط متشــنج و درگیریهای بین دو کشور صورت
گرفت ،تنها اقدامی نیســت که به تغییر یا نرم شــدن
موضع ســعودیها اشــاره دارد؛ چرا که در سفر رهبر
شــیعه عراقی ،مقتدی صدر به عربستان که با دعوت
امیر ســعودی صورت گرفت ،صدر با استقبال گرمی
از ســوی سعودیها مواجه شد .در شرایطی که روابط
بین صدر و تهران اخیرا با مشکالتی مواجه شده است،
رابطه صدر با ریاض همچنان استوار مانده است .شکی
نیســت که مسئله یمن و ازسرگیری روابط بین بغداد
و ریاض اساس مذاکرات وی با مسئوالن سعودی بوده
است .در این میان ،وزیر عراقی ،قاسم االعرجی تصریح
کرده که در مذاکرات مســئوالن عراقی با سعودیها،
ریاض از بغداد درخواست کرده است که بین عربستان
و ایران وساطت کند .درهرحال ،پیش از این مصافحه

گرم ،وزیر اوقاف ســعودی دعوتنامهای به هیئت حج
ایــران فرســتاده و از حجاج ایرانی بــرای حضور در
عربستان دعوت به عمل آورد ،تا تمام موانعی که سال
گذشته برای حضور حجاج ایرانی در حج وجود داشت،
برطرف شود.
عالوه بر این ،هیچگونه اشــاره ســلبی از سوی
سعودیها و یا دوستان آنها در مورد عملیات نظامی
کــه حزباهلل و ارتــش لبنان در جــرود انجام دادند،
صادر نشــد .همچنین اطالعاتی وجــود دارد مبنی بر
اینکه توافقی ضمنی بین ایران و عربســتان در مورد
ریاســتجمهوری عون در لبنان انجام شده است .این
گمانهزنیها همزمان شــد با درخواســت محمد علی
الحوثی از ســعودیها در مــورد آتشبس موقت برای
فراهم شدن شرایط حضور یمنیها در حج که به دلیل
نزدیکی حوثیها به ایران ،حکایت از توافق مشــترک
سعودی-ایرانی دارد.
همچنین به دنبال مصافحه گرم دو وزیر ،بیانیهای
از ســوی وزارت خارجه ایران صادر شد که به نزدیکی
تبادل دیدارهای دیپلماتیک بین تهران و ریاض اشاره
داشت .در همین زمینه ویزاهای دیپلماتیک دو طرف

نخستوزیر لهستان:

نمیگذاریم از ما اخاذی
شود

به گزارش ایســنا ،به نقل از
خبرگزاری فرانســه ،بئاتا شیدوا،
نخستوزیر راســتگرای لهستان
گفت :نمیتوان بــا این تهدید که
بخشــی از بودجه مــا در اتحادیه
اروپــا را بــه عنــوان تنبیه قطع
میکنند ،از مــا اخاذی کنند چرا
که ما با اسکان اجباری مهاجرانی
از شمال آفریقا و خاورمیانه موافق
نیستیم .دیمیتریس آوراموپولوس،
کمیســیونر مهاجرت اتحادیه اروپا ژوئیه گفته بود بروکســل گامهای
حقوقی علیه جمهوری چک ،مجارستان و لهستان را در دستور کار دارد.
به گفته او ،این اقدام به دلیل ناکامی آنها در انجام وظایف حقوقی برای
اسکان مجدد طبق برنامه سهمیهبندی است.
این سهکشــور ممکن اســت در دادگاه عدالت اروپایی محاکمه و
نهایتا جریمه شوند؛ مســئلهای که ورشو استدالل میکند معادل قطع
کمکهای مالی اتحادیه اروپاســت .نخستوزیر لهستان گفت :اعتبارات
اتحادیه اروپا و سیاست همبستگی جزو اصول اتحادیه اروپاست درست
مثل آزادی در جابهجایی کاال و خدمات .ما نســبت به آنها حق داریم.
بنابراین تاکید داریم که معاهدههای اتحادیه اروپا باید مورد احترام قرار
بگیرد و دیکته کشورهای بزرگتر درباره سهمیه مهاجران را رد میکنیم.
اظهارات او در شــرایطی مطرح میشــود که انتظار میرود دادگاه
عدالت اروپایی چهارشــنبه شکایت مجارســتان و اسلواکی علیه برنامه
سهمیه اجباری را رد کند.
این برنامه در اوج بحران مهاجرتی اروپا در ســال  ۲۰۱۵ایجاد شد.
موج مردمی که از جنگ در ســوریه و درگیــری و فقر در خاورمیانه و
بســیاری از کشــورهای آفریقایی گریختند ،منجر به ایجاد بزرگترین
بحران مهاجرتی اروپا از جنگ جهانی دوم شد .تا ماه ژوئیه تنها  ۲۴هزار
تن از  ۱۶۰هزار پناهجو شــامل طرح جابهجایی اتحادیه اروپا شدند و از
کشورهایی مانند ایتالیا و یونان به سایر کشورهای عضو انتقال یافتند.

برای اغاز مذاکرات پس از پایان حج آماده شده است.
مســئله قابل توجه آن اســت کــه ریاض تمایل
زیادی به رفع تشــنجها در روابــط خود با تهران دارد
و این در تناقض با ســخنان صریح بنســلمان در ماه
مه گذشته اســت که طی آن ایران را متهم به تالش
برای سیطره بر مکه و مدینه کرده بود .به نظر میرسد
که ایران بــه خوبی متوجه نیاز ســعودیها به تغییر
قواعد بازی در منطقه شــده است ،آن هم پس از آنکه
سیاســتهای اخیرش در ایجاد درگیریهای مختلف
در منطقه با شکست مواجه شد.
چه بســا علت این چرخش ســعودیها در مورد
دشمن سرسختشــان ایران ،خروج بحران در منطقه

واکنشهای جهانی به آزمایش
هستهای کره شمالی
پس از آنکه روز یکشــنبه کره شمالی آزمایش یک بمب هیدروژنی را موفقیتآمیز
خواند ،جامعه جهانی نســبت به آن واکنش نشــان داد .چین ،متحد اصلی کره شمالی
اقدام کره شمالی را شدیدا محکوم کرد و سئول خواهان شدتبخشیدن به تحریمها علیه
همسایه شمالی خود شد .ششمین آزمایش هستهای کره شمالی در حالی انجام شد که
دونالد ترامپ ،ریییس جمهوری ایاالت متحده آمریکا ،در ماه گذشــته این کشــور را به
آتــش و غضب ایاالت متحده تهدید کرده بود .ایاالت متحده آمریکا در تازهترین واکنش
متعهد شده است تا از ژاپن در برابر هر گونه تهدید نظامی حمایت کند و کره شمالی را
تهدیدی جدی برای چین خوانده است .آقای ترامپ همچنین در تازهترین پیام توییتری
خود ،سیاســت تنش زدایی را در برابر کره شــمالی ناکارآمد دانسته و گفته آنها تنها
یــک چیز را میفهمند .امانوئل ماکرون ،رییس جمهوری فرانســه از جامعه بین المللی،
بویژه شورای امنیت ســازمان ملل و اتحادیه اروپا درخواست کرده تا با جدیت بسیار به
آزمایشــهای هستهای کره شمالی واکنش نشان دهند .در همین حال ،رییس جمهوری
فرانسه روز یکشنبه درباره بحران کره شمالی با آنگال مرکل ،صدر اعظم آلمان ،گفتگوی
تلفنی داشــت .دو طرف در بیانیهای مشترک تاکید کردند که رفتار تحریک آمیز رهبر
کره شمالی وارد دور تازهای شده است .روسیه نیز با دعوت به آرامش جامعه جهانی این
آزمایش را شایسته محکومیت دانسته اســت .در همین حال فدریکا موگرینی ،مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،این آزمایش را نپذیرفتنی و رفتاری تحریک آمیز دانسته
است .وی همچنین از این کشور خواسته با جامعه جهانی یک گفتگوی راستین و معنا دار
را آغاز کند .خانم موگرینی همچنین تاکید کرده است :پیام اتحادیه اروپا روشن است .کره
شمالی باید برنامههای هستهای و موشکی خود را به گونهای بازگشت ناپذیر و ملموس کنار
بگذارد.
ســازمانهای بینالمللی به رویداد هســتهای در کره شــمالی واکنش نشان دادند.
آژانــس بینالمللی انرژی اتمی در بیانیهای آزمایش هســتهای کره شــمالی را بســیار
تاسفبار خوانده و آنرا نقض کامل خواستهای بینالمللی خوانده است .سازمان پیمان
آتالنتیک شــمالی ،ناتو ،نیز رفتار برهمزننده ثبات پیونگیانــگ را نگرانکننده خواند.
ینس اســتولتنبرگ ،دبیرکل ناتو اقدامات پیونــگ یانگ را تهدیدی برای صلح منطقه و
کشــورهای جهان خواند .نگرانیها از آزمایش هستهای کره شمالی مسئله آلودگی اتمی
را نیز در کانون توجه قرار داده اســت .چین روز یکشــنبه طرحی فوری برای بررسی
میزان اشــعههای رادیواکتیو در مرز خود با کره شمالی به اجرا گذاشته است .مقامهای
روســی نیز تاکید کردهاند میزان اشــعههای رادیواکتیو در مرزهای شرقی این کشور در
حالت عادی و ثابت قرار دارد.

خلیجفارس پس از شکست پروژه همراه کردن دوحه
است.
بهویــژه پــس از آنکــه قطر از یک همبســتگی
بینالمللــی و منطقــهای و حتــی همراهــی ترکیه
برخوردار شــد ،دولتــی که ســعودیها آن را رقیب
اسالمی و منطقهای برای خود میدانند .با اوج گرفتن
این بحران ،ریــاض تصمیم گرفت ایران را از درگیری
کنار بزند تا بدین ترتیــب آن را از دوحه و طرفداری
از این دولــت عربی دور کند .از دیگــر عوامل تغییر
موضع عربســتان ،شکستهای پیدرپی آن در یمن و
رسیدن موشکهای حوثیها به عمق جنوبی عربستان
سعودی و دور ماندن حکومت منصور هادی از صنعا و
حتی عدن اســت ،از این رو ،تنها راهحلی که میتواند
آبروی عربســتان را حفظ کند ،عقد توافقی با تهران،
حامی اول حوثیها است .شکست سعودیها در یمن
همزمان با شکســت آنها در سوریه صورت گرفت؛ به
این ترتیب که نقش سعودیها در این کشور کمرنگ و
نظام سوریه با ریاست بشار اسد از نظر سیاسی و مادی
تقویت شد ،.درحالی که عربستان از بارزترین موافقان
برکناری وی بود.

کره جنوبی هم
آزمایش موشکی انجام داد
به نقل از رویترز ســتاد نیروهای مســلح کره جنوبی با صدور بیانیهای
گفت که آزمایشهای این کشــور شامل موشکهای دوربرد هوا به زمین و
موشکهای بالستیک بوده است.
ایــن بیانیه افــزود تمرینها را نیروهای کره جنوبی بــه تنهایی انجام
دادند؛ اما برای اجرای رزمایشهای مشترک میان نیروهای آمریکایی و کره
جنوبی برنامهریزی شده است.
ارتش کره جنوبی اعالم کرد این کشــور رزمایشــی برای شبیه سازی
حمله به ســایت آزمایش هستهای کره شــمالی برگزار کرده است تا با این
اقدام ،هشــداری محکم به پیونگ یانگ در مورد آزمایش هستهای اخیرش
ارسال کند.
به گزارش آسوشــیتدپرس از توکیو ،رئیس ســتاد مشترک ارتش کره
جنوبــی دربــاره این رزمایش گفــت جنگندههای اف  15و موشــکهای
بالستیک هیون مو مورد اســتفاده قرار گرفته و به طور دقیق به هدفی در
آبهای ساحل شرقی کشور حمله کردند.
مقام ارشــد نظامی کره جنوبی افزود هدف در فاصلهای معین شده بود
که ســایت آزمایشی کره شمالی در آن قرار داشت و این رزمایش نظامی با
هدف تمرین حمالت دقیق علیه آن صورت گرفت.
کره شمالی روز یکشنبه ششــمین و قویترین آزمایش موشکی خود
را انجام داد.
خبرگــزاری مرکزی کره شــمالی ادعا کرد که این کشــور یک بمب
هیدروژنی را توسعه داده که قابلیت کارگذاری بر موشک بالیستیک را دارد.
خبرگزاری فرانســه اعالم کرد هنوز مشــخص نیست که پیونگ یانگ
موفق به ساخت سالح هستهای مینیاتوری شده باشد ،یا بمب هیدروژنیاش
کامل باشــد .اما به گزارش خبرگزاری مرکزی کره ،کیم جونگ اون ،رهبر
کره شــمالی ،از چنین سالحی در موسسه تسلیحات هستهای دیدن کرده
است.
ایــن خبرگزاری بــه نقل از کیم جونگ اون ادعا کرده که یک ســاح
هستهای حرارتی ،با قدرت انفجار زیاد ،با تکیهبر فناوری کره شمالی ساخته
شده و تمام اجزای این بمب هیدروژن ،تولید داخل است.
کــره شــمالی از دو ماه گذشــته یک مجموعه آزمایش موشــکهای
بالســتیک نیز انجام داده که بنابرگزارشها قادر است خاک آمریکا را هدف
بگیرد.

