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یادداشت

چرا کشورهای منطقه با رفراندوم استقالل
کردستان مخالفاند؟

چنانچه جدایی اقلیم کردستان میتواند خشونتهای فرقهای حاصل از تفاوتهای فرهنگی و
خواستههای قومی را کمرنگتر ساخته و تهدیدات ژئوپلیتیک حاصل از داشتن یک گروه اقلیت
در داخل سرزمین را برای عراق از میان بردارد .با این دیدگاه حاصل جمع منافع اقلیم کردستان
و دولت مرکزی عراق میتواند برابر با ثبات منطقهای باشد.
ازسوی دیگر در حالی که مسعود بارزانی رئیس دولت اقلیم کردستان بهتعویقافتادن استقالل
کردســتان را موجب بیثباتی در عراق میداند ،بسیاری آن را کار آسانی نمیپندارند و معتقدند
که در شرایط فعلی تشکیل یک دولت جدید موجب بیثباتی در منطقه خواهد بود و هر یک از
بازیگران منطقهای و فرا منطقهای از لنز منافع ملی خود به قضیه نگاه میکنند چنانچه:
 دولت عراق که هنوز از آسیبهای ناشی از مبارزه با داعش رها نشده ،زمان را برای جداییکردستان مناسب ندانسته و آن را شروعی برای فروپاشی عراق محسوب میکند .اساسیترین
چالش برای عراق از دســت دادن بخش وسیعی از قلمرو سرزمینی به مثابه کمتر شدن قدرت
ملی خواهد بود .در ثانی چشم پوشی از ذخایر نفتی در اقلیم کردستان برای دولت مرکزی عراق
کار بسیار دشواری است .اگر بغداد بخواهد در مخالفت با استقالل کردستان از قدرت و زور علیه
کردها استفاده کند ،وجهه بینالمللیاش خدشه دار میشود .اتهام خشونت علیه کردها نه تنها
خشم بینالمللی را برمی انگیزد ،بلکه میتواند منجر به از دست دادن کمکهای مالی واشنگتن
به بغداد نیز بشود - .ترکیه نیز این استقالل را یک اشتباه جدی میداند زیرا به لحاظ سیاسی
عقبه این اقلیت کرد در درون کشور ترکیه و در نواحی مرزی با همسایهای مانند سوریه همواره
از تهدیدات ژئوپلیتیک آنکارا به حساب آمده است .در سوی دیگر و به لحاظ اقتصادی با حجم
تجــارت  ۱۰میلیارد دالری میان دو طرف و بهرهگیری از بندر تجاری جیهان ترکیه به عنوان
اصلیترین خروجی صادرات نفتی کردستان با روزانه یک میلیون بشکه ،نارضایتی ترکیه به منزله
فشار اقتصادی و به ضرر کردستان خواهد بود .نکته قابل توجه اینکه اقلیم کردستان در صورت
جدا شدن یک واحد سیاسی محصور در خشکی به حساب خواهد آمد که به دلیل راه نداشتن به
آبهای آزاد متکی بر همسایگانی خواهد بود که دارای بنادر و امکانات دریایی هستند.
ایران علیرغم سیاست عدم دخالت در امور همسایگان و دیگر ملتها ،بهدلیل داشتن اقلیتشریف کرد به استقالل کردستان عراق به عنوان یک تهدید بالقوه نگاه میکند که میتواند به
بحران منطقهای تبدیل شود .اگرچه ملت شریف کرد ایران ،هرگز بهدنبال تفرقهافکنی نیستند
و همواره پشتیبان انقالب بودهاند و این فراز صرفا به تهدید سایر کشورهای منطقه اشاره دارد.
البته شاید تجزیهطلبها آنقدر هم تنها نباشند و حامیانی بالقوه داشته باشند .حامیانی مانندایاالت متحده و روسیه که همواره برای منافع ملی خود چشم از خاورمیانه برنداشتهاند .موقعیت
حساس کردستان برای ایاالت متحده امریکا نقش کنترل کننده سه کشور عراق ،ترکیه و سوریه
را ایفا میکند .از آنجایی که ادعای تاریخی کردها همواره از سوی کشورهای همسایه سرکوب
شــده ،تمایلی به سپردن سرنوشت خود به دست قدرتهای منطقهای ندارند و از حمایتهای
ایاالت متحده برخوردار شــدهاند .برای ترامپ نیز کردها بهترین متحد در مبارزه با داعش بوده
و استقالل کردستان بهترین زمان برای رسیدگی به وضعیت وفادارترین دوستان در منطقه به
حســاب میآید .اما باید توجه داشــت که اگرچه کردستان عراق یک متحد قوی برای ایاالت
متحده محسوب میشود ،اما به صورت مستقل کشوری نسبتا فقیر و به شدت متکی به فروش
نفت خواهد بود .در حالی که عراق به نسبت کردستان توسعه یافتهتر است و تجربه بیشتری به
عنوان یک دولت مستقل دارد .همچنین حاصل موافقت با استقالل کردستان برای واشنگتن
میتواند سردی روابط با ترکیه با اقتصاد قوی و متحد ناتو و عراق متحد نظامی امریکا نیز باشد.
روسها کردها را بازیگران کلیدی خاورمیانه در آینده میدانند .کردهای عراق با جدا شــدن از
دولت مرکزی شریک خوبی برای معامالت نفتی با روسیه خواهند بود و روسها با کشف نفت
در این سرزمین در جوار مرزهایشان به غنی شدن موقعیت استراتژیک خود میافزایند .از سوی
دیگر روسیه میتواند از کردها به عنوان حربهای در برابر قدرتهای منطقهای و در برابر رقیب
جهانی خود ایاالت متحده کمک بگیرند.
برخی تحلیلگران و دیپلماتهای روســی معتقدند کردها به دلیل تعداد جمعیت و نیروی
نظامی که در نبرد با داعش بهکار گرفتهاند ،میتوانند از این پیروزی برای قانونی کردن ادعای
خود استفاده کنند و مسکو باید برای آنچه کردها آن را به عنوان یک فرصت تاریخی میبینند
آماده باشــد .اگرچه ناظران محتاطتر این استقالل را تکهتکهشدن منطقه میدانند که و روابط
روسیه با کشورهای آسیب دیده از استقالل اقلیتها را دچار مشکل میکند.
پاورقی

آمریکا درباره کره شمالی به دنبال برجام دوم
است؟

به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان ،ارنست مونیز وزیر سابق انرژی آمریکا که در گفتگوهای
هســتهای ایران نقش مهمی ایفا کرد در گفتوگو با این شبکه گفت :فکر نمیکنم تحریمها به
تنهایی بتواند به چنین نتیجهای منجر شــود .تحریمها در موارد دیگری همواره ثابت کرده است
که مهم هســتند .به نظرم ،درباره کره شــمالی نیز باید همین نگاه را داشت .به نظرم ،تحریمها
واقعا باید شدت پیدا کند تا کره شمالی را به موضع منطقی در مذاکرات برساند اما درنهایت فکر
نمیکنم بدون گفتگوهای چندجانبه ،تحریم راه حل باشد همانطور که درباره ایران اینطور بود.
شاید بتوان از ساختاری مشابه (مسئله ایران) استفاده کرد و اینکه مذاکرات چندجانبه چگونه انجام
شد اما به نظرمن ،مهمترین مسئله این است که بحثها باید فراتر از تسلیحات هستهای باشد.
مونیز گفت :به نظرمن ،در قضیه کره شمالی ،تمرکز صرف بر تسلیحات هستهای بدون توجه به
نیازهای کلی امنیت ملی و وضعیت کلی امنیت ملی کره شــمالی ،کره جنوبی و چین و ژاپن و
همچنین منافع ایاالت متحده و روسیه در این قضیه اشتباه است .اما با صراحت باید عرض کنم،
فکر نمیکنم ما به صورت منسجمی به وضعیت امنیتی نگریسته باشیم که در قالب آن ،درنهایت
میتوان چالش هستهای را حل کرد .کریستین امانپور مجری این برنامه در ادامه افزود :همواره
از توافق هستهای ایران صحبت میشود .فردی همانند آنگال مرکل صدراعظم آلمان نیز از آن به
عنوان الگو (در چنین مواردی) سخن گفته است اما نباید فراموش کرد که ایران تسلیحات هستهای
نداشــت ( و استفاده از آن را حرام میدانست) .مسئله متفاوت است زیرا کره شمالی واقعا سالح
هســتهای دارد .آیا میتوان از شیوه مهار استفاده کرد یعنی کاری که در زمان جنگ سرد درقبال
اتحاد جماهیر شوروی (سابق) از آن استفاده شد؟ مونیز در پاسخ گفت :به نظرمن ،مسئلهای که
شما درباره ایران مطرح کردید کامال درست است .همانطور که قبال صحبت کردهایم در قضیه
ایران بنده معتقد بودم محدود کردن مسئله در مذاکرات به موضوع هستهای ،گزینه درست بود .اما
درباره کره شمالی معتقدم این گزینه درست نیست زیرا دقیقا به همین علت که کره شمالی سالح
هســتهای دارد .از نظر بازدارندگی و مهار نیز به عنوان یک گزینه باید عرض کنم که ما ظرفیت
بازدارندگی بســیار بسیار قوی داریم .کامال روشن است گزینه نظامی خوبی وجود ندارد زیرا این
کار سبب ویرانیهای عظیم خواهد شد .باوجود این ،همانطور که در یک روز گذشته تاکید شده
است ما این توانایی را داریم که در چنین مناقشههایی برنده شویم .درعین حال ،باید تاکید کنم
کره شمالی حتی بدون سالح هستهای ،توان بازدارندگی قوی داشته است و هنوز هم دارد و آن
هم عبارتست از آتش توپخانهای که میتواند با آن سئول را هدف قرار بدهد و آثار آن فوقالعاده
ویرانگر خواهد بود .به هرحال ،باید به دنبال گفتگوها و مذاکرات چندجانبه بود که درنهایت سبب
دست کشیده شدن از گزینه هستهای در کره شمالی خواهد بود و درمقابل آن ،باید فضای امنیتی
خوب و مناسبی برای همه (کشورها) در آن منطقه ایجاد شود و درعین حال اینکه اقتصاد بسیار
بسیار ضعیف این کشور (کره شمالی) توسعه پیدا کند و به مردم این کشور کمک داده شود که به
شدت متحمل رنج هستند.
امانپور در ادامه پرسید :خط قرمز واقعی چیست؟ به بیان دیگر چه تهدید واقعی وجود داردکه
ژنرال ماتیس وزیر دفاع آمریکا به آن اشاره کرده است؟ او گفته است که اگر تهدیدی مطرح باشد،
پاسخی جدی و قاطع خواهد بود .منظور ازاین سخن چیست؟ آیا این تهدید ،به آزمایش موشک
بالستیک قارهپیمای دیگری اشاره دارد که درباره آن شایعاتی مطرح شده است؟ به نظرشما ،این
خط کجاست؟ مونیز در پاسخ گفت :من نمیتوانم بگویم که منظور ژنرال ماتیس در این زمینه چه
بوده است .من بیشتر به این اعتقاد دارم که رویکردی داشته باشیم که رئیس جمهوری در گذشته
(اوباما) مدنظر داشت و آن اینکه نرم صحبت کنیم و چماق بزرگی هم در دست داشته باشیم!

چین احتماال از
تحریم بیشتر کرهشمالی
حمایت میکند

وزیر امور خارجه کره جنوبی از احتمال حمایت چین از تحریمهای بیشتر علیه کره شمالی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،کانگ کیونگ وا ،وزیر امور خارجه کره جنوبی امروز (سه شنبه) اظهار داشت ،احساس میکند که وانگ یی ،وزیر خارجه چین از تحریمهای بیشتر علیه کره
شمالی بعد از ششمین و بزرگترین آزمایش هستهای پیونگیانگ استقبال کرده است.
کانگ به قانونگذاران پارلمان کشورش درباره گفتوگوی تلفنی روز دوشنبه خود با وانگ یی اظهار کرد :من نمیتوانم به شما جزئیات دقیق مذاکراتم را بگویم چرا که وزیرخارجه چین از من خواست
محتوای بحثمان را فاش نکنم اما احساس میکنم چین از تحریمهای بیشتر علیه کره شمالی حمایت خواهد کرد.
کانگ به پارلمان کشورش احضار شده بود تا به پرسشهای قانونگذاران درباره ششمین آزمایش هستهای کره شمالی و برنامههای دولتش برای واکنش به آن پاسخ دهد.

بینالملل

آیا کره شمالی جنگ هستهای راه میاندازد؟
روزنامه رای الیوم نوشــت :در پی آزمایش بمب
هیدروژنی کره شــمالی مهمترین ســوال این است
که واکنش آمریکا چه خواهد بود و آیا موشــکهای
بالستیک کره به عمق خاک آمریکا خواهد رسید؟
اگرچــه از ظاهر رهبر کره شــمالی برمیآید که
در مقابل اقدامات تحریکآمیز آمریک ،توانایی سوق
دادن جهان را بهســوی جنگ هســتهای ندارد ،ولی
تصاویر تلویزیونی او را مردی با اعتماد به نفس نشان
میدهد که بدون هیــچ تردیدی آمریکا را به چالش
میکشد.
خطر بمب جدید کره شــمالی دهبرابر بمبهای
مشابهی است که آمریکا با آن شهر ناکازاکی ژاپن را
در پایان جنگ جهانی دوم هدف قرار داد.
بــه گفته کارشناســان غربی موفقیــت آزمایش
اخیر کره شــمالی خیره کننده بود و آنچه آمریکا و
همسایگان کره شــمالی را بیش از هر زمان دیگری
نگران میکند ،این اســت که امکان حمل این بمب
از طریق موشکهای بالستیک قارهپیما که برد آن به
آمریکا میرسد ،وجود دارد.
واکنش ژاپن به آزمایش تســلیحاتی اخیر
کره شمالی
وزیر خارجــه ژاپن در واکنش بــه این آزمایش

کره شــمالی گفت ،این اقدام قابل بخشش نیست و
شــینزو آبه نخست وزیر این کشــور نیز بالفاصله با
دونالد ترامپ رئیس جمهــور آمریکا تماس گرفته و
از او درخواســت نجات کرد .کره جنوبی نیز واکنش
قاطعانه و تشــدید تحریمهای اقتصــادی علیه کره
شمالی را خواستار شد.
تهدید ترامپ علیه کرهشمالی و متحدانش
در این میان ترامپ با بیان اینکه سیاســت آرام
با کره شــمالی حاصلی ندارد ،تیــم امنیت ملی را به
برگزاری نشســت فراخواند حال آنکــه برخی اخبار
حاکی از این اســت که وی درصدد ارســال ناوهای
هواپیمابر به ســواحل شبهجزیره کره است و در نظر
دارد نه فقط کرهشــمالی بلکه کشورهایی را که با آن
تعامل دارند نیز تحریم کند.
اگر درنظر داشته باشیم که  90درصد تجارت کره
شــمالی با چین انجام میگیرد ،متوجه میشویم که
تهدیدات آمریکا به پکن مربوط میشود که مهمترین
شریک تجاری واشــنگتن به شمار میآید در نتیجه
باید پرســید آیا ترامــپ چین را مــورد تحریم قرار
خواهد داد؟ در پاســخ به این سوال باید گفت :شکی
در این احتمال نیســت زیرا حال ترامپ مانند کسی
است که به پای خود شلیک میکند.

دو گزینه پیش روی آمریکا در تعامل با کره
شمالی
نکتــه قابل توجه اینکه ترامپ دو گزینه بیشــتر
ندارد یا در مقابله با کره شــمالی به زور متوسل شود
که چه بســا این اقدام جنگ هســتهای را به دنبال
داشــته باشد و متحدان آمریکا در ژاپن و کره جنوبی
و نیــز نیروهای آمریکایــی قربانیان اصلی این جنگ
باشــند و گزینه دیگر اینکه آمریکا کره شمالی را به
عنوان یک کشــور هستهای به رسمیت شناخته و به
منظور توافق با آن وارد گفت وگو شود.
باج خواهی ترامپ از ژاپن و کره جنوبی
نکته قابل توجه اینکه ترامپ به عنوان یک تاجر
حرفهای و به منظور بازارگرمی تسلیحاتی چه بسا از

این وضعیت برای باجخواهــی از ژاپن و کره جنوبی
ســوء اســتفاده کند و از ترس آنــان از قدرت اتمی
کره شــمالی برای فروش سالح و سامانههای دفاعی
موشکی و معامالت تســلیحاتی چند میلیارد دالری
بهره برداری کند.
قاطعیت رهبر کره در به چالش کشــیدن
تهدیدهای تو خالی آمریکا
در این صورت بایــد گفت چنانچه ترامپ به فکر
گزینه نظامی در قبال کره شــمالی بیفتند ،چهبســا
چهــره آرام و بچگانه رهبر کره شــمالی که ارادهای
آهنین را در پشــت خــود جــا داده و در به چالش
کشیدن آمریکا و تهدیدهای تو خالی آن قاطع است،
به چهرهای خشمگین تبدیل شود.
بهنظر میرســد نهــاد حاکمیتی آمریــکا اجازه
نمیدهد ترامپ کشــور را به سمت جنگ هستهای
ســوق دهد همان طور که چین نیــز در برابر ترامپ
ساکت نخواهد ماند .بههرحال رهبر کره شمالی تنها
کسی است که میداند با در پیش گرفتن سیاست لبه
پرتگاه چگونه با آمریکا تعامل داشــته باشد و در این
میان روشن است که صدها میلیون نفر در جهان که
از سلطهجویی آمریکا رنج میبرند ،از موضع قاطعانه
رهبر کره شمالی احساس آرامش میکنند.

کشتار مسلمانان میانمار با سالح اسرائیلی
روزنامــه صهیونیســتی هاآرتــص نوشــت:
خشــونتهای رژیم میانمــار علیه اقلیت مســلمان
روهینگیا در این کشــور تشدید شده است .اطالعات
ســازمان ملل نشان میدهد حدود شصت هزار نفر از
اعضای این گروه اقلیت به ســبب خشونت فزاینده و
آتش زدن روســتاها ،اخیرا از ایالــت راخین میانمار
فــرار کرده انــد .اینها اطالعاتی اســت کــه تصاویر
ماهــوارهای آنها را تایید میکند ،امــا هیچکدام از
این موارد موجب تغییر سیاست وزارت دفاع (جنگ)

اســرائیل نشده اســت تا از فروش ســاح به رژیم
میانمار خودداری کند.
اجساد بیستوشش آواره از جمله دوازده کودک
روز پنجشــنبه از رودخانهای کــه در طول مرز بین
میانمار و بنگالدش جریان دارد پیدا شد.
با وجــود آنچه تاکنون از گزارشهــای نماینده
سازمان ملل در میانمار مشخص شده است و گزارش
محققان دانشــگاه هــاروارد که میگوینــد ارتکاب
جنایات ادامه دارد ،دولت اسرائیل بر عرضه سالح به

حکومت نظامیان میانمار اصرار دارد.
ژنرال مین آنگ هالنگ یکی از ســران حکومت
نظامــی میانمــار ســپتامبر  2015در یــک ســفر
مخصوص خرید با تولیــد کنندگان تجهیزات نظامی
اسرائیل دیدار کرد.
اعضــای هیئت همــراه وی با روویــن ریولین
رئیس اســرائیل و نیز مقامات نظامی از جمله رئیس
ستاد ارتش اســرائیل دیدار کردند .هیئت میانماری
همچنین از پایگاههای نظامی بازدید و با پیمانکاران

نظامی دیدار کرد.
میشل بن باروخ رئیس اداره بینالمللی همکاری
دفاعی وزارت دفاع (جنگ) اسرائیل که به آن سیبات
هم گفته میشــود ،تابستان ســال  2015به میانمار
ســفر کرد .مقامــات حکومت نظامــی میانمار فاش
کردند در زمان این سفر که در رسانهها زیاد پوشش
داده نشــد ،از اسرائیل قایقهای گشــتی خریداری
کردند و صحبتهایی نیز در مــورد خرید قایقهای
بیشتر انجام شد.

آغاز دوره گذار  ۵ماهه در کوبا و احتمال کنار رفتن کاسترو
کوبا یک دورهگــذار سیاســی پنجماهه را آغاز
کرده کــه انتظار میرود با خروج رائول کاســترو از
ریاســت جمهوری به پایان برســد .خانواده او برای
حدود  ۶۰ســال بر سیستم سیاسی این کشور سلطه
داشتند.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگزاری
آسوشــیتدپرس ،کوباییها در سراســر ماه سپتامبر
در گروههــای کوچــک گردهم جمع میشــوند تا
نمایندگانــی را برای شــوراهای شــهر نامزد کنند.
ایــن اولیــن بار در ســری رایگیری بــرای تعیین
مقامهــای محلی ،اســتانی و نهایتــا مقامهای ملی
است.
در مرحله دوم انتخابات ،کمیســیونی متشــکل
از ســازمانهای مرتبــط با دولت تمــام نمایندگان

مجالــس اســتانی و مجلس ملی (پارلمــان) کوبا را
انتخــاب میکند .انتظار میرود مجلــس ملی کوبا،
رئیس و اعضای شــورای کشــور را تا فوریه انتخاب
کند .کاسترو گفته اســت که تا آن تاریخ از ریاست
جمهمــوری کنــار میرود امــا انتظار مــیرود که

همچنان در ریاست حزب کمونیست باقی بماند چرا
که این ســمت قدرتی به او میدهد که ممکن است
برابر یا بیشتر از رئیسجمهوری جدید باشد.
مقامهــای کوبایی میگوینــد ۱۲ ،هزار و ۵۱۵
منطقه نامزدهایی را برای انتخابات شــورای شهر که
 ۲۲اکتبر ( ۳۰مهر) برگزار میشود ،انتخاب خواهند
کرد .یک ائتالف اپوزیسیون انتظار دارد  ۱۷۰مخالف
به دنبال نامزدی باشــند .تعداد اندکی از نامزدهای
اپوزیســیون پیشــتر ایــن راه را رفته اما شکســت
خوردهاند.
دولت کوبا اجازه مشــارکت احزابی جز از حزب
حاکم کمونیســت را نمیدهد و تالش کرده اســت
تا نامزدهای اپوزیســیون را سرکوب کند .همین امر
منجر شــده است تا منتقدان سرشــناس ،انتخابات

دیدار ماکرون با رهبران اپوزیسیون ونزوئال

دو روز پس از آنکه یک فعال برجســته که قصد شرکت
در نشســت پاریس را داشــت توســط مقامــات کاراکاس
ممنوعالخروج شد ،رئیسجمهور فرانسه با رهبران اپوزیسیون
ونزوئال دیدار و درباره بحران سیاســی و انســانی این کشور
مذاکره کرد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس،
کشــورهای خارجــی از جمله اســپانیا و انگلیــس نیز که
رهبرانشــان قرار اســت در چند روز آتی بــا اعضای کنگره
تحت کنترل اپوزیسیون ونزوئال دیدار کنند ،این اقدام دولت
سوسیالیســت کاراکاس برای ممنوعالخروج کــردن لیلیام
تینتوری ،فعال برجســته ونزوئالیی و همسران مخالفان این
رژیم را محکوم کردند.
پس از آنکه ســفرای چهارکشــور خارجی تینتوری را تا
فرودگاه همراهــی کردند ،خورخه آریــزا ،وزیر امور خارجه
ونزوئال اعالم کرد که از ســفرای این چهار کشور خارجی به
خاطر مداخله در امور داخلی ونزوئال شکایت کرده است.
آریزا گفــت :این نوع بیانات و اظهار نظرها برای عملکرد
دموکراسی ونزوئال و نهادهایش نامعقول و توهینآمیز است.
این در حالی اســت که خولیو بورخــس ،رئیس کنگره
تحت کنترل مخالفان ونزوئال و فــردی گوئورا ،معاون اولش
نشســتهای برنامهریزی شده قریبالوقوع با رهبران اروپایی
را پیش میبرد.
ایــن نشســتها با هدف افزایــش فشــار بینالمللی بر
نیکــوالس مــادورو ،رئیسجمهــور ونزوئال بــرای برگزاری
انتخابات ،احترام به تعادل قدرت و اجازه ارســال کمکهای

بشردوستانه صورت میگیرد.
برخس و گوئورا در دیدار با امانوئل ماکرون ،رئیسجمهور
فرانســه گفتند :مردم ونزوئال شــدیدا نیازمند نیازهای اولیه
خود از جمله غذا و دارو هســتند آن هم در زمانی که دولت
مادورو حقوق اولیه شهروندان را نقض میکند.
بورخس گفت :در جریان این نشســت ماکرون چندین
بار سوال کرد که برای تسکین این بحران چه کاری میتواند
انجام دهد و پیشــنهاد فراهم کردن کمکهای بشردوستانه
برای ونزوئال را مطرح کرد.
این دورنمایی اســت که به احتمال زیاد مادورو آن را رد
میکند .رئیسجمهور ونزوئال مرتبا از پذیرش هرگونه کمک
خارجــی امتناع کرده و این مســئله را که کشــورش با یک
بحران مواجه اســت رد میکند و مدعی اســت که این اقدام
راه را برای مداخله خارجی در امور داخلی هموار میسازد.
بورگس گفت :چندین کشــور جهان پیشــنهاد ارســال
رایگان غذا و دارو را مطرح کردهاند و غیرقابل باور اســت که
اصلیترین مانع دولت کاراکاس محسوب میشود؛ دولتی که
قرار است از حقوق مردم ونزوئال دفاع کند.
چند ســاعت پس از این دیدار دفتر ریاســت جمهوری
فرانسه در بیانیهای اعالم کرد :ماکرون آماده است تا موضوع
اعمال تحریمهای اروپا علیه دولت مادورو را پیش ببرد.
ماکرون ضمن محکومکردن ســرکوب اپوزیسیون گفت:
فرانســه آماده است تا مذاکراتی را با اروپا برای اعمال تحریم
علیه مسببان این وضعیت در ونزوئال برگزار کند.
تینتوری یک فعال اپوزیســیون برجســته است که قرار
بود در این دیدار با ماکرون حضور داشــته باشد اما مقامات
مهاجرت ونزوئال پاسپورت وی را در فرودگاه مصادره کردند.
هنــوز هیــچ توضیــح رســمیای درخصــوص علــت
ممنوعالخروجی تینتوری اعالم نشده اما این مسئله یک روز
پس از آن صورت گرفت که به وی دســتور داده شده بود تا
برای پاسخگویی به ادعای رژیم مبنی بر کشف مقدار زیادی
پول نقد در دادگاه حاضر شود.
افرادی که توانستند به این سفر بروند قرار است با آنگال
مــرکل ،صدراعظم آلمان ،ترزا می ،نخســت وزیر انگلیس و
ماریانو راخوی ،نخست وزیر اسپانیا دیدار کنند.

را یــک نمایش پوشــالی از مشــارکت دموکراتیک
توصیــف کنند .مقامهــای کوبایی مدعی هســتند،
مخالفان از دولتهــای خارجی و گروههای تبعیدی
پول دریافــت میکنند تا طرحی بــرای «براندازی
سیســتم سوسیالیستی این جزیره» و استقرار مجدد
«کاپیتالیســم و ســلطه آمریکا» اجرایی کنند که با
انقالب  ۱۹۵۹این کشور به پایان رسیده بود.
رائــول کاســترو  ۸۶ســاله در  ۲۰۰۸بــه
ریاســت جمهوری رســید و یک ســری اصالحات
محــدود اجتماعی-اقتصــادی انجــام داد .انتظــار
مــیرود که رئیسجمهــوری جدید کوبــا ،میگوئل
دیاز-کانــل  ۵۷ســاله باشــد کــه معــاون اول
رئیسجمهوری کوبا اســت و چندان شــناخته شده
نیست.

مرکل :ترکیه نباید عضو اتحادیه اروپا شود
آنگال مرکل ،صدراعظــم آلمان در جریان
مناظره انتخاباتی با مارتین شــولتز ،رقیب خود
از حزب سوســیال دموکرات تاکید کرد ترکیه
نباید به عضویت اتحادیه اروپا در آید .صدراعظم
آلمان که رهبری حزب دموکرات مســیحی را
برعهده دارد در این مناظره  ۹۷دقیقهای اظهار
داشت :روشن است که ترکیه نباید عضو اتحادیه
اروپا شــود .من با همکاران اروپایی خود گفتگو
خواهم کرد تــا ببینیم آیا میتوانیم به موضعی
مشترک برای پایان بخشــیدن به مذاکرات در
مورد الحاق [ترکیه به اتحادیه اروپا] دست یابیم
یا خیر.
این سخنان آنگال مرکل در حالی بیان شد
که روابط برلین و آنکارا طی ماههای گذشته بر
سر امکان تبلیغ و سخنرانی وزیران دولت ترکیه
در خــاک آلمان برای همهپرســی تغییر قانون
اساســی ترکیه پرتالطم بوده اســت .درگیری
دیگر دو کشــور ،بر سر بازداشــت اتباع آلمان
در خاک ترکیه اســت .آنگال مرکل در مناظره
یکشنبه شب در زمینه نحوه رویارویی با دونالد
ترامــپ ،رئیس جمهوری آمریــکا و مواجهه با
بحــران پناهجویان در ســال  ۲۰۱۵میالدی از
سوی رقیب خود مورد انتقاد قرار گرفت.
مارتین شولتز که سابقه ریاست بر پارلمان
اروپــا را دارد با اشــاره به بحران کره شــمالی
از رئیــس جمهــوری آمریکا که بــه گفته او با
توئیتهای خود جهان را در آستانه بحران قرار
داده اســت ،انتقاد کرد .رهبر حزب سوســیال
دموکــرات آلمان در همین راســتا خواســتار
همکاری کشورش با شــرکای خود در اتحادیه
اروپا ،کانــادا ،مکزیک و همچنین رقبای دونالد
ترامپ در داخل ایاالت متحده شــد .در مقابل
صدراعظم کنونی آلمــان تاکید کرد که از نظر
وی امکان حل بحران در شبه جزیره کره بدون
رئیس جمهوری آمریکا وجود ندارد .رهبر حزب
دموکرات مسیحی با اشاره به اعتبار جهانی خود
از گفتگوی روز یکشــنبهاش با امانوئل ماکرون،

رئیس جمهوری فرانسه در مورد آزمایش بمب
هیدروژنی توسط پیونگیانگ سخن گفت .آنگال
مرکل که قصد دارد برای چهارمین دوره پیاپی
زمــام امور در مهمترین قــدرت اقتصادی اروپا
را به دســت گیرد ،در عین حال از برنامه خود
بــرای گفتگو با رهبران آمریکا ،روســیه ،چین،
ژاپــن و کره جنوبی در روزهــای آتی خبر داد.
مارتین شولتز در این مناظره با اشاره به بحران
پناهجویان در ســال  ۲۰۱۵از آنگال مرکل برای
عــدم هماهنگی با رهبران اتحادیه اروپا و اتخاذ
موضع اروپایی مشترک در مواجهه با این بحران
انتقاد کرد .انتخابات پارلمانی آلمان قرار اســت
روز  ۲۴سپتامبر (دوم مهر) برگزار شود .پیش از
مناظره یکشنبه شب نظرسنجیها از پیشتازی
 ۱۴درصــدی آنگال مــرکل حکایت داشــت.
نظرســنجی یکی از شبکههای تلویزیونی آلمان
در مورد تنهــا مناظره بین رهبــران دو حزب
اصلی آلمان نیز رهبر حزب دموکرات مسیحی
را پیشتاز نشــان میدهد .بنا به این نظرسنجی
 ۵۵درصد بیننــدگان تلویزیونی آنگال مرکل را
متقاعدکنندهتر از مارتین شولتز ارزیابی کردند.
در مقابل تنهــا  ۳۵درصد بر این باور بودند که
رهبر حزب سوســیال دموکرات عملکرد بهتری
داشته است .آنگال مرکل از سال  ۲۰۰۵صدارت
اعظمی جمهوری فدرال آلمان برعهده دارد و از
او به عنــوان پرنفوذترین رهبر در اتحادیه اروپا
یاد میشود.

