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یادداشت

بحران ترامپ دشوارتر از مشکل کندی

تشبیه وضعیت کلی در شبهجزیره کره به بحران موشکی در کوبا بسیار معمول شده است.
انجام این کار قابل فهم است چرا که شباهتهای زیادی بین این دو مورد وجود دارد .برای مثال
بحران کوبا در شــرایطی رخ داد که نیروی نظامی ضعیفتر سعی داشت با حرکتی استراتژیک
تعادلی نظامی ایجاد کند .در سال  1962شوروی سعی داشت موشکهای هستهای خود را در
نزدیکی ایاالت متحده قرار دهد .امروز کرهشمالی در حال برنامهریزی برای ساخت موشکهای
بالستیک قاره پیما و مجهز کردن آنها به کالهکهای هستهای برای هدف قرار دادن ایاالت
متحده است .با این حال تفاوتهایی حیاتی وجود دارد که مورد کره شمالی را بسیار متفاوتتر و
ستیزهجویانهتر میکند .برای شروع ،باید توجه کرد که این اولین بحران سیاست خارجی دوران
رئیس جمهور ترامپ در هفت ماهی اســت که از عمر دولــت او میگذرد .اما در زمان بحران
موشکی کوبا ،دولت کندی فاجعه خلیج خوک ها ،مالقات سخت با نیکیتا خروشچف در وین
و ایجاد دیوار برلین را از سرگذرانده بود .رئیس جمهور کندی آموخته بود که میتواند به افراد و
سازمانهای مختلف اعتماد کند .او کمیته اجرایی شورای امنیت ملی را برای مدیریت بحرانها
ایجاد کرده و به آنها نظارت داشت .دولت ترامپ چنین انسجامی را در این زمینه نشان نداده
اســت .طی یک دوره بحرانی چندروزه ،سیاستگذاران آمریکایی سیاستهای متضاد مختلفی
را اعالم کردند که از تغییر رژیم ،نابودی ســاحهای هســتهای به عنوان پیششرط مذاکرات
و حتی مذاکرات آزاد متغیر بود و همه این سیاســتها به صورت عمومی اعالم شد .کنفرانس
مطبوعاتی  10آگوست نشان داد که همه چیز به همان صورتی بود که قبال وجود داشت .درحالی
که استراتژیســت تیم ترامپ ،استیو بنن هم دیگر حضور ندارد .یکی دیگر از تفاوتهای عمده
بحران کوبا با بحران فعلی در خصوصی بودن ماجرای بحران کوبا بود .اغلب مسائلی هم که در
رابطه با بحران کوبا به بیرون نشت میکرد غیرعمدی بود .در مقابل اما در بحران کره شمالی
عمدتا با اظهارات اغلب متصاد مقامات دولتی ،نظرات و توئیتهای رئیس جمهور مواجه هستیم
که به طور مســتقیم رهبر کره شــمالی کیم جونگ اون را هدف قرار میدهند و همه آنها در
منظر عمومی قرار داده میشوند .جمع و جور کردن موقعیتی که در منظر عمومی قرار میگیرد
به مراتب ســختتر است .شاید تفاوت دیگر این بود که راهحل بحران کوبا بهنظر بسیار واضح
بود .از همان ابتدا مشخص بود که کندی نمیتواند اجازه دهد موشکهای روسی در کوبا باقی
بمانند .مشخص بود که تحریم میتواند از این قضیه جلوگیری کند در حالی که حمالت هوایی
همه آنچه در کوبا بود را نابود میکرد .مجموعهای از افراد نابغه اقداماتی را رقم زدند که کارهای
خروشچف را خنثی میکرد .چنین بستهای برای موضوع کره وجود ندارد .چیزهایی وجود دارد
که دو طرف خواهان رسیدن به آن هستند .آمریکا به دنبال پیمان صلح برای پایان دادن به جنگ
کره ،حتی عادی سازی روابط دیپلماتیک یا تغییر رژیم است و مشخص نیست که کدام راهحل
بهتر خواهد بود .کره جنوبی و ایاالت متحده تمرینات نظایمی مشــترک خود را رها نمیکنند
درحالی که این حرکت حداقل میتواند تنشها را به طور چشمگیری کاهش دهد .به نظر کیم
هم دوست ندارد که توسعه سالحهای خود را کنار بگذارد چرا که از نظر او ادامه این کار باعث
میشود که نقشه تغییر رژیم از ســوی ایاالت متحده ناکام بماند .حاال به فیل بزرگ و واقعی
درون اتاق نگاهی کنید .کیم میگوید که هرگز سالح هستهای را کنار نخواهد گذاشت در واقع
چنین کاری بر اساس قانون اساسی کره شمالی غیرممکن است .درحالی که ترامپ و سه رئیس
جمهور قبل از او روی این مســئله اصرار داشتند .به نظر ایاالت متحده هم به گزینه مذاکرت
در زمانی که آزمایشات موشکی ادامه دارد ،تن نخواهد داد .بنابراین به این سوال میرسیم :آیا
ترکیبی از تحریمها و فشار چین و آمریکا باعث میشود کیم آزمایشها را متوقف و مذاکرات را
شروع کند؟ اگر پاسخ این سوال نه باشد پس باید با این بن بست چه کرد و خطر جنگ ما را به
کجا خواهد برد؟ در این میان ضروری است که دولت ترامپ هرچه سریعتر خود را جمع وجور
کند تا بتواند دســت به اقدامی هماهنگ بزند .جاهای خالی دولت باید پر شود و جهتگیری و
عملکرد تیم امنیت ملی مشخص شود.
پاورقی

کودکسربازهای داعشی
عنوان کودک سرباز به کودکان و نوجوانانی اطالق میشود که پیش از رسیدن به سن قانونی
یعنی  ۱۸ســال تمام وارد گروههای نظامی میگردند .گروههای مسلح از کودکان به شیوههای
گوناگونی برای مقاصد نظامی بهره میگیرند :اســتفاده از آنان ،بهطور مستقیم در عملیاتهای
نظامی ،سوء استفاده از آنان بهعنوان جاسوس ،نگهبان ،پیامرسان و برده جنسی ،سوءاستفاده از
آنها در راستای پروپاگاندای سیاسی .در طول تاریخ و در بسیاری از کشورها و فرهنگها استفاده
از کودکان برای مقاصد نظامی صورت میگرفته و در برخی مناطق جهان همچنان ادامه دارد.
به عنوان مثال در جنگ جهانی اول در بریتانیا  ۲۵۰هزار پسر کمتر از  ۱۸سال به ارتش پیوستند.
در جنگ جهانی دوم نیز در سراسر اروپا کودک سربازان با نیروهای مخالف میجنگیدند .جامعه
جهانی از دهه  ۷۰میالدی با کنوانســیونهای بینالمللی بر آن شــد تا مشارکت کودکان را در
درگیریهای مسلحانه محدود و ممنوع کند .گرچه بزرگساالن نسبت به کودکان توانایی بدنی
باالتری دارند و آموزش آنان نیز با ســرعت بیشتری صورت میگیرد ،اما بسیاری از گروههای
مســلح برآناند تا کودکان را برای مقاصد نظامی پرورش دهند و به استخدام خود درآورند ،زیرا
کودکان و نوجوانان را بسیار راحتتر از بزگساالن میتوان برای مقاصد غیرمادی از جمله کسب
افتخار و اعتبار و همچنین انتقامگیری ترغیب کرد .کنترل کودکان و تربیت آنان برای پذیرفتن
ایدئولوژیهای نظامی نیز بسیار آسانتر از بزرگساالن است ،چرا که قدرت تجزیه و تحلیل و
همچنین تشــخیص آنان از درستی و نادرستی امور بسیار کمتر از بزرگساالن است .براساس
گزارش دیدهبان حقوق بشر بیش از  ۳۰۰هزار کودک سرباز در سرتاسر دنیا فعال هستند ۴۰ .درصد
از نیروهای مسلح (از جمله ارتش ملی ،شبه نظامیان ،باندهای مافیایی ،سازمانهای تروریستی
و نیروهای مقاومت) در جهان از کودکان استفاده میکنند .براساس گزارش سازمان ملل متحد،
کودک سربازان در چند کشور به طور رسمی در گروههای نظامی و شبهنظامی فعالیت دارند .این
کشورها عبارتاند از :افغانستان ،جمهوری آفریقای مرکزی ،جمهوری دموکراتیک کنگو ،عراق،
مالی ،میانمار ،سومالی ،سودان جنوبی ،ســودان ،سوریه ،یمن ،کلمبیا ،نیجربه و فیلیپین .بهجز
مناطق نامبرده به نظر میرسد که در کشــورهای دیگری کودکان به صورت غیررسمی مورد
استفاده نیروهای مسلح قرار میگیرند .این کشورها عبارتند از :هند ،پاکستان ،فلسطین ،لیبی ،و
تایلند .در کنار بسیاری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل و دیدهبان حقوق
بشر ،بنیاد غیرانتفاعی کودک سربازان بینالمللی نیز در تالش است تا بر این فاجعه انسانی خط
بطالن بکشد .این سازمان که مرکز آن در بریتانیاست برای جلوگیری از استخدام و بهرهکشی
از کودکان از سوی نیروهای مســلح فعالیت میکند .از زمان شکلگیری گروه دولت اسالمی
عراق و شام (داعش) ،از کودکان برای مقاصد نظامی و تبلیغاتی استفاده شدهاست .در ویدیوهای
منتشر شــده توسط این گروه کودکانی دیده میشوند که به اسیران جنگی تیر خالص شلیک
میکنند و یا حتی سر آنان را از بدن جدا میسازند .گرچه ایده تولید کودک سرباز جدید نیست اما
روشهای بهکار گرفته شده توسط داعش از بدترین و همچنین موثرترین انواع آن است .براساس
پروپاگاندای داعش ،کودکانی با سن  ۳یا  ۴سال نیز در عملیاتهای نظامی شرکت میکنند .اغلب
کودکان بهکار گرفته شــده از سوی داعش از اعضای خانوادههای به اسارت گرفته شده توسط
این گروه هستند .در اردوگاههای آموزشی داعش خشونت و پرخاشگری به این کودکان آموزش
داده میشود .کودکان با انگیزههایی چون شهامت و قدرت و وعده بهشت به سرعت شستشوی
مغزی داده میشــوند تا برای اهداف نظامی و سیاســی این گروه مورد بهرهبرداری واقع شوند.
به نظر میرســد شستشوی مغزی کودکان با جدیت و موفقیت زیادی از سوی این گروه انجام
میشــود .در مراحل ابتدایی آموزش ،داعش به آنان میآموزد تا از خانواده و اطرافیان خود متنفر
باشند و علیه آنان دست به خشونت بزنند .به کودکان گفته میشود که والدین و اعضای خانواده
آنان افرادی هستند که باورهای مذهبی ندارند و خشونت علیه آنان نه تنها بد نیست بلکه بسیار
درست و شایسته است .در کتب آموزشی اردوگاههای آموزش داعش از کالس اول که کودکان
در سن  ۶-۵سالگی وارد آن میشوند ،از اصطالحات و کلمات خشونتباری چون بمب ،انفجار،
کشتار و امثالهم استفاده میشود تا ذهن کودک برای مقاصد نظامی و بهرهکشی سیاسی آماده
شــود .این تصاویر و مفاهیم آنقدر تکرار میشود تا ملکه ذهن کودک و به مرور زمان برایش
عادی شوند .گروههای داوطلبانه زیادی در تالشاند تا به کودکان و نوجوانانی که توسط داعش
مورد خشونت واقع شدهاند یاری برسانند .از نظر آنان کمک به نجاتیافتگان از این اردوگاهها که
مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند و در تشخیص درست و غلط اشتباه میکنند ،چندان آسان نیست.

گفتگوها را
تعلیق میکنیم

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ،امیر قطر و محمد سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ،ولیعهد عربستان با هدف حل بحران و اختالفات چندجانبه در تماسی تلفنی گفتگو کردند .مقامات عربستان سعودی میگویند ،ریاض کوتاهزمانی
پس از این تماس تلفنی که ظاهراً در ابتدا مورد استقبال قطر قرار گرفته بود با صدور بیانیهای گفتوگوها را لغو و مذاکرات را به آینده موکول کرد .به گفته خبرگزاری عربستان و به نقل از مقامات وزارت امور خارجه این کشور،
خبرگزاری قطر محتوای این گفتگوها را تحریف کرده است؛ هرچند از جزییات این موضوع خبری در دست نیست .مقامات عربستان همچنین مدعی هستند که قطر این مذاکرات را جدی نمیگیرد .به گفته کاخ سفید دونالد
ترامپ ،رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا همزمان با محمد سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ،ولیعهد عربستان سعودی ،شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ،امیر قطر و شیخ محمد بن زائد آل نهیان ،ولیعهد امارات متحده عربی ،درباره
بحران قطر به طور جداگانه گفتوگو کرده است .عربستان سعودی ،بحرین ،امارات متحده عربی و مصر ،قطر را به پیروی از سیاستهای مداخلهگرایانه و پشتیبانی و حمایت از گروههای افراطگرا و تروریستی متهم میکنند،
اتهامی که دوحه آن را رد میکند .این چهار کشور اوائل ماه ژوئن گذشته روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع و این کشور را تحریم کردند.

بینالملل

در سایه تنش بین دو کشور انجام شد؛

رایزنی تلفنی اردوغان و ترامپ درباره تقویت ثبات منطقه
رئیسجمهور آمریکا در تماس تلفنی با همتای
ترکیهای خود به بررسی همکاریها میان دو کشور
جهت تقویت ثبات منطقه پرداخت.
به گزارش ایســنا ،به نقل از سایت العهد ،دفتر
ریاســت جمهوری آمریکا با انتشــار بیانیهای کوتاه
اعالم کرد که دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا در
تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور
ترکیه بر تعهد مشترک دو کشور به همکاریها برای
تقویت ثبات در منطقه تاکید کرد.
اردوغان در این تماس تلفنی با همتای آمریکایی
خود در مورد برگزاری دیداری در حاشیه نشستهای

مجمع عمومی ســازمان ملــل در نیویورک طی ماه
جاری میالدی ( ۱۹سپتامبر) به توافق رسید.
طبــق بیانیه دفتر ریاســت جمهــوری آمریکا
دو طــرف در این گفتوگو به مســئله مشــارکت
اســتراتژیک میان دو کشــور پرداخته و بر اهمیت
ادامه این مشــارکتها جهت تقویت روابط دو جانبه
به شکلی بیشتر و تحقق ثبات در منطقه پرداختند.
ایــن گفتوگوی تلفنی در حالی انجام شــد که
روابــط میان واشــنگتن و آنکارا دچار تنش شــده
اســت به ویژه پس از آنکــه آمریکا اعالم کرد ،قصد
دارد به شــبهنظامیان کرد سوریه که از سوی آنکارا

تروریســت خوانده میشوند ،جهت مبارزه با داعش
اسلحه بدهد.

ترکیــه بارها از آمریکا خواســته اســت فتحاهلل
گولن ،روحانی مخالف اردوغان و مقیم آمریکا را که
از نظر آنــکارا مغز متفکر کودتای نافرجام  ۱۵ژوئیه
 ۲۰۱۶است ،تحویل دهد اما هرگز این درخواستها
نتیجهای نداشته است.
دســتگاه قضایی آمریکا به تازگــی اتهاماتی را
متوجه برخی شــهروندان ترکیه مبنی بر دور زدن
تحریمها علیه ایران کرده اســت که از جمله آنها
وزیر پیشین اقتصاد ترکیه بود .آنکارا این اتهامزنیها
را تصمیمی سیاســی دانســت که علیه این کشور
اتخاذ شده است.

کره شمالی :آمریکا بهای سنگینی بابت اظهارات نیکی هیلی خواهد پرداخت
بــه گزارش پایــگاه خبری کنگــره آمریکا ،کره
شمالی روز جمعه طی بیانیهای اعالم کرد که آمریکا
بابت اظهــارات نیکی هیلی نماینده این کشــور در
ســازمان ملل علیه کره شــمالی و درخواستش برای
افزایــش تحریمها علیه پیونگیانگ بهای ســنگینی
خواهد پرداخت.
خبرگزاری کرهشمالی به شدت از اظهارات هیلی
در فشــار به سازمان ملل برای تحریم فروش نفت به
پیونگیانگ در پی آزمایش هستهای هفته پیش این
کشور انتقاد کرد.
در بیانیه کره شــمالی آمده است :دولت ایاالت
متحــده مجبور به پرداخت هزینهای ســنگین برای
سخنان هیلی خواهد شد.

آمریکا روز جمعه به شورای امنیت سازمان ملل
اعالم کرده است که خواســتار برگزاری نشستی در
روز دوشــنبه اســت تا درباره پیشنویــس قطعنامه
تحریمهــای بیشــتر علیه کره شــمالی بــه خاطر
آزمایشهای هســتهای و موشــکی این کشور ،رأی
گیری انجام شود.
آمریکا از شــورای امنیت خواسته است تا تحریم
نفتــی را علیــه کره شــمالی اعمال کنــد ،صادرات
منســوجات این کشــور را ممنوع کــرده و مانع از
اســتخدام نیروی کار کره شــمالی در کشــورهای
خارجی شود.
در متــن پیشنویس قطعنامه جدیــد ،آمریکا
خواستار توقیف اموال و داراییهای رهبر کره شمالی

و ممنوعیت سفر وی شده است.
هنوز معلوم نیســت که روسیه و چین چگونه به
این پیشنویس رأی خواهند داد ولی یک مقام ارشد
آمریکایی روز جمعه نسبت به این مسئله ابراز تردید
کرده اســت که روســیه و چین ،اقدامی شدیدتر از
ممنوعیت صادرات منســوجات کره شمالی را قبول
کنند.
مقامهای چینی نگرانی خود را نســبت به اعمال
تحریمهای نفتی علیه کره شــمالی اعالم کرده و بر
این باورند که اعمال ایــن تحریمها میتواند موجب
تشدید بیثباتی در کره شمالی شود.
تصویــب قطعنامه در شــورای امنیت نیازمند 9
رأی مثبت بدون رأی منفــی و وتوی اعضای دائمی

است.
پس از انجام ششــمین آزمایش هســتهای کره
شــمالی ،تنشها در شــبه جزیره کره تشدید شده
است.
به گزارش تســنیم ،کره شــمالی اعــام کرده
اســت که برای محافظت در برابــر تهدیدات آمریکا
به ســاحهای اتمی نیاز دارد .قطعنامههای شــورای
امنیت ســازمان ملل تاکنون نتوانســته است مانعی
برای ادامه برنامههای موشــکی و اتمی کره شــمالی
باشد.
دو کره پس از جنــگ  1950تا  1953میالدی
به طور فنی در حالت جنگی به ســر میبرند چرا که
هیچ پیمان صلحی را امضا نکردهاند.

اختالفنظر شهرداران درباره رفراندوم استقالل کاتالونیا
شــهردار بارسلونا خواســتار ارائه ضمانتی شده
اســت که اگــر کارکنــان شــهرداری در برگزاری
رفراندوم اســتقالل یکــم اکتبر که اســپانیا آن را
غیرقانونی اعالم کرده اســت مشــارکت کنند ،کار
خود را از دســت نمیدهند و یا بــا تعقیب قضایی
مواجه نمیشوند.
به گــزارش رویترز ،اگرچه مادرید این رفراندوم
را غیرقانونــی اعالم کرده اســت اما برخی از حدود
هزار شــهردار منطقه کاتالونیا آمادگی خود را برای
انجام مقدمات رأیگیری اعالم کردهاند.
در همین راســتا آدا کوالئو ،شــهردار بارسلونا
از دولت کاتاالن خواســتار ارائه ضمانت بیشــتر در
حمایــت از کارکنــان خود که در رونــد رایگیری
شرکت میکنند ،شده است.
پارلمــان کاتالونیــا روز چهارشــنبه برگزاری
رفراندوم استقالل در یکم اکتبر را علیرغم تنشها
با دولت اســپانیا که آن را غیرقانونــی اعالم کرده
است ،تأیید کرد.

برخــی از گروههــای مخالــف اســتقالل در
تظاهراتی اعالم کردند اجازه نخواهند داد که فضای
شهرداریها برای رأیگیری استفاده شود.
همچنین پلیس اســپانیا تحقیقاتی را در دفاتر
هفتهنامهای در شــهر والس بــرای یافتن برگههای
رأی انجام داده اســت .از ســوی دیگــر پلیس یک
شرکت انتشــاراتی را برای جستجو در مورد فراهم
کردن مقدمات رأیگیری مورد تفتیش و بازرســی
قرار داد.

در همین راستا پلیس اسپانیا تالش میکند که
با انجام تحقیقات و تفتیش انتشاراتیها و روزنامهها
از رأیگیری اســتقالل کاتالونیــا جلوگیری کند و
همچنین پلیس اســپانیا به روزنامههای بارســلونا
هجوم برده و دفاتر آنها را مورد تفتیش و بازرســی
قرار داده است.
نظرســنجیهای صورت گرفته در منطقه شمال
شرقی اســپانیا به مرکزیت بارسلونا ،نشان میدهد
در پی پیشــرفت اقتصــادی اســپانیا حمایتها از
خودمختــاری این منطقــه روبهکاهش اســت اما
اکثریت مــردم این منطقه بهطور جدی خواســتار
شرکت در این همهپرسی هستند.
بر اســاس قوانین جدید ،در صورت به دســت
آوردن اکثریت آرا برای جدایی از اســپانیا ،پارلمان
کاتالونیا اســتقالل خود را ظرف  48ســاعت اعالم
خواهد کرد.
هم چنین ماریانو راخوی ،نخســتوزیر اسپانیا
در کنفرانســی خبری گفته ،دولــت از تمام نیروی

آمار واقعی قربانیان فاجعه میانمار بیش از  3500نفر است
پایگاه محلی روهینگیا بالگــر امروز اعالم کرد که تعداد
واقعی مسلمانان غیرنظامی روهینگیا که توسط ارتش میانمار
کشته شدهاند ،بیش از  3500نفر است.
بنا بر این گزارش ،طی دو روز اخیر (دیروز و امروز) ،بیش
از  50هزار نفر از روستاییان روهینگیا آواره شدهاند.
ایــن گزارش میافزاید ،طی همین دو روز 4 ،روســتای
دیگر در این منطقه توســط نیروهــای ارتش میانمار و افراط
گرایان راخین به آتش کشیده شدهاند.
بگوم ،پیرزن  70ســاله روهینگیا یکی از افرادی بود که
دیروز پس از آنکه افراطگرایان و ارتش میانمار روستای محل
زندگی او را به آتش کشــیدند ،در آتش سوخته و جان خود
را از دست داد.
روز گذشــته هم در روســتای چینتاما واقع در منطقه
بوتیدانــگ اســتان راخین یک گور دســتهجمعی کشــف
شــده ،اما ســربازان ارتش اجازه حفاری در ایــن منطقه را
ندادهاند.
از روز  25آگوســت بــا حمله ارتش میانمار به اســتان

مسلماننشین راخین ،موج جدید فرار مسلمانان روهینگیا از
میانمار به سمت بنگالدش آغاز شده است.
منابع وابســته به ســازمان ملل متحد چند روز گذشته
اعــام کــرده بودند که در پــی حمالت خشــونتبار ارتش
میانمار به مســلمانان روهینگیا حدود  138هزار روهینگیایی
تــا روز  31آگوســت از مــرز گذشــته و وارد بنــگالدش
شدهاند.
این موج فرار مسلمانان روهینگیا به بنگالدش ،به چالشی
برای این کشــور تبدیل شده است و حکومت بنگالدش قصد
دارد این مسلمانان را به یک جزیره دورافتاده در خلیج بنگال
منتقل کند.
بنــگالدش کــه خــود کشــوری پرجمعیــت و فقیــر
اســت به نیروهــای گارد مرزی دســتور داده جلــوی ورود
غیرقانونــی مهاجران میانماری را بگیــرد .این مرگبارترین
و جنایتبارتریــن تعامل دولت میانمار علیه اقلیت مســلمان
روهینگیا طی دهههای اخیر است و به همین دلیل مسلمانان
جهان این اقدام دولت میانمار را نوعی نسلکشی برشمردهاند.

گوترش :کرهشمالی جدیترین بحران در این سالها است
دبیرکل سازمان ملل گفت ،قدرتنمایی اخیر بر سر برنامه
موشــکی و اتمی کره شــمالی بدترین بحران جهــان در این
سالهاست و عمیقا او را نگران کرده است.
به گزارش ایسنا ،آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل در
مصاحبهای که روز یکشــنبه در لو ژورنال دو دیمانش منتشر
شد ،گفت :تا امروز جنگهایی داشتیم که پس از یک تصمیم
فکر شده روی آن به راه افتاده بود اما میدانیم که درگیریهای
دیگری هــم بوده که از یک تنش ناشــی از خوابگردی آغاز
شده است .گوترش افزود :امیدواریم که جدیت این تهدید پیش
از آنکه خیلی دیر شــود ،ما را در مســیر منطق قرار دهد .این
جدیترین بحرانی است که ما در این سالها با آن مواجه شدیم.
من از این بابت بسیار بسیار نگرانم .دبیرکل سازمان ملل گفت
اصلیترین مســئله آن است که کرهشــمالی را به توقف برنامه

هستهای و موشکهای بالستیک و نیز تبعیت از قطعنامههای
شورای امنیت ســازمان ملل ترغیب کنند .او افزود :اما ما باید
همچنین اتحاد در شــورای امنیت را به هر قیمتی حفظ کنیم
چــرا که این تنها ابزاری اســت که میتواند یــک ابتکارعمل
دیپلماتیک با شانســی برای موفقیت ایجاد کند .ایاالت متحده
آمریکا از شــورای امنیت میخواهد تا دوشــنبه درباره اعمال
تحریمهای ســختتر علیه پیونگیانگ رأیگیری انجام دهد؛
آن هم با وجود مقاومت چین و روســیه .پیشنویس قطعنامه
آمریکا خواستار تحریم نفتی کرهشــمالی ،توقیف داراییهای
کیم جونــگ اون ،منع واردات پارچه و پایان دادن به پذیرفتن
کارگرانی از کره شمالی شده است .یک منبع دیپلماتیک گفت،
روســیه و چین به صورت کلی با این تدابیر مخالفاند و فقط با
منع واردات پارچه و منسوجات مخالفتی ندارند.

قانونی خود بهره خواهد گرفت تا از برگزار نشــدن
همهپرسی در یکم اکتبر اطمینان حاصل کند.
وی تصریح کرد :کاتالونیا امیدوار اســت قانون
اساســی و حاکمیت اســپانیا را دور بریــزد اما این
اتفاق نخواهد افتاد .هیچکس نمیتواند دموکراســی
اسپانیایی را دور بیاندازد.
دادگاهها ،سیاســتمداران کاتالونیایی را که در
همهپرسی غیرالزامآور سال  2014دخیل بودند ،از
کار برکنار کرده اســت؛ همهپرســیای که با تعداد
اندک شــرکتکنندگان برگزار شد و با نتیجه آری
همــراه بود .همچنین بر اســاس گــزارش روزنامه
الپاییس ،یک دفتر بازرســی در اســپانیا از آرتور
ماس ،رهبر ســابق کاتالونیا و سیاســتمداران دیگر
درخواست کرده است که تا  25سپتامبر پنجمیلیون
یورو به عنوان غرامت برای برگزاری همهپرســی در
سال  2014پرداخت کنند .پوگدمون ،رهبر کاتالونیا
هدف ایــن اقدام را ارعاب پیش از همهپرســی ماه
اکتبر توصیف کرده است.

قرقاش قطر را به تنشآفرینی بین
ریاض و ابوظبی متهم کرد
وزیر مشــاور امارات در امــور خارجه
تاکیــد کرد که قطر امروز در ســختترین
شرایط است.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری
قطــر ،انور قرقــاش ،وزیر مشــاور در امور
خارجه امارات اعالم کرد که قطر امروز بعد
از تحریف حقایق در پی اقدام امیر این کشور
در برقراری تماس تلفنی با محمدبنسلمان
که تمایل خــود را به مذاکره نشــان داده
بود ،در سختترین موقعیت و شرایط خود
است.
وی در صفحه شــخصی خود در توئیتر
نوشــت :دنبال کــردن رســانههای قطری
بازگشــت ســاده به تــاش علیــه جبهه
عربستان  -امارات را نشان میدهد چرا که
آنها اساس مشکل را نادیده میگیرند .این
طرح تاســفبار است و هرگز موفق نخواهد
شد.
قطــر در بیانیهای اعالم کــرده بود که
در جریــان تماسهای تمیــم بن حمد آل
ثانی ،امیر قطر با محمد بن سلمان ولیعهد
عربســتان تمایل به نشســتن بر ســر میز
مذاکــرات و بحث وگفتوگو در راســتای
خواستههای  13گانه چهار کشور محاصره
کننده قطر را دارد که منافع همهطرفهای
درگیر را تضمین میکند.
قرقــاش همچنین تصریح کــرد :برادر
ســردرگم باید آگاه باشــد کــه این بحران
ســاختگی نیســت بلکه نتیجه حمایت از
گروههــای افراطــی و توطئهچیــن برای
برهم زدن ثبات همســایگانش اســت ،راه
حل ایــن بحران سیاســی غیررســانهای
است.
وی در توئیت دیگری نوشت :ما به دنبال
حل واقعی این بحران هســتیم تا منطقه را

از شر سیاستهای وارده بر کشورهای عربی
و کشورهای حاشــیه خلیج فارس از جمله
آشوب و خشــونت حفظ کنیم و عربستان
خــود در جســتوجو حــل ایــن بحران
است.
وی در ادامه گفت :آرزو دارم که دوحه
پــس از این کــه حاکمیت خــود را ارزان
فروخت از مانور دســت بردارد و در ظاهر و
باطن با شــفاف باشد زیرا که راهی جز این
وجود ندارد و کوتاهترین راه صراحت داشتن
با ریاض است.
وزیر مشــاور در امور خارجــه امارات
همچنین نوشــت :آنچه که ما دیروز دنبال
کردیــم ما را نســبت به حــل حقیقی این
بحران امیدوار کرد اما متاســفانه تردیدها،
بازنگریهــا و نبود درایت ایــن فرصت را
گرفته و قطر را در سختترین موقعیت قرار
داده است .وی در پایان گفت :قطر به دنبال
تفرقهافکنی میان ریاض و ابوظبی از طریق
طرح رســانهای سادهاش اســت و داشتن
درایــت بحران این کشــور با کشــورهای
همســایهاش را حل میکنــد .پنجم ژوئن
عربســتان ،امارات ،بحریــن و مصر روابط
دیپلماتیــک خود با قطــر را قطع و دوحه
را متهم به حمایت از تروریســم کردند در
واکنش ،قطر این اتهامات را رد کرد.

