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رئیس جمهور ونزوئال گفت که شخصا خواهان مالقات و گفت وگو با همتای آمریکایی خود است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال در اظهارات خود در مجلس موسسان این کشور، 
نسبت به مالقات و گفت وگوی مستقیم با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ابراز تمایل کرد. مادورو همچنین گفت که به دنبال باال گرفتن تنش ها 
در روابط ونزوئال و آمریکا، خواستار عادی سازی روابط میان دو کشور است. رئیس جمهور ونزوئال خاطرنشان کرد، وزیر امور خارجه کشورش باید 

برای فراهم آوردن امکان دیدار او با ترامپ یا گفت وگوی تلفنی با وی وارد مذاکره شود.

به گزارش ایســنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریــکا در حالی کــه مایک پنس، معاونــش، او را 
همراهی می کرد، برابر خبرنگاران حاضر شد و تاکید 
کرد اگر کره به رفتــار تهدیدآمیز خود ادامه دهد، با 
چنان پاسخی روبرو خواهد شد که تاکنون تنها با چند 

کشور آن چنان رفتار شده است.
ترامپ که در بدمینســتر نیوجرسی سخن می گفت، به طور 
نمادین با اشــاره به یک شاخه زیتون )نماد صلح( تاکید کرد که 

آمریکا همیشه آماده مذاکره است.
او همچنین در پاسخ به سوالی درباره سخنان قبلی  خود که 
طی آن کره شمالی را به پاسخی آتشین و خشم آلود تهدید کرده 
بود، گفت: شــاید زمان آن رسیده که باالخره یک نفر در دفاع از 
مردم کشــورمان برابر )کره شمالی( بایستد. شاید هم آن عبارت 

خشم و آتش به اندازه کافی خشن نبوده است.
این در حالی اســت که پیش از این، جان مک کین، سناتور 
جمهوری خواه و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا ضمن 
هشدار به رئیس جمهور کشورش نسبت به این که عملی کردن 
تهدیدات توخالی کار دشواری است، اذعان کرد: »تشدید بن بست 

اتمی میان کره شمالی و آمریکا بسیار جدی است«. 
مک کین که یکی از منتقدان صریح ترامپ اســت، گفت: 
»رهبران بزرگی که من تاکنون دیده ام تهدید نمی کنند مگر آنکه 
آماده عمل باشند و مطمئن نیستم که ترامپ در حال حاضر آماده 
عمل باشد. این نوع لفاظی های ترامپ تنها باعث می شود که این 
دو دشمن تاریخی وارد جنگ شــوند و من از ترامپ می خواهم 
تا سیاســت خارجه تئودور روزولت، رئیس جمهور اسبق آمریکا را 

پیش بگیرد«.
ترامپ با انتقاد از دولت های قبلی آمریکا گفت، آن ها در برابر 
کره شمالی بسیار ضعیف ظاهر شده اند و این که اجازه دادند این 
دیکتاتوری کوچک با ادامه برنامه هســته ای خود به بمب اتمی 

دست پیدا کند، یک فاجعه است.
به گزارش شــبکه خبری بی.بی.سی، وی یک بار دیگر با 
انتقاد از چین، مدعی شد: پکن بســیار بیشتر از این می تواند در 
بحران کره شــمالی مداخله کند. با وجود این، ترامپ در پاســخ 
به این ســوال که برنامه کاخ ســفید برای مواجهه با کره شمالی 
چیســت، گفت: ما درباره چنین مواردی صحبت نمی کنیم. هیچ 
وقت علنا صحبت نمی کنیم اما به شــما بگویم اگر کره شــمالی 
حتی فکر حمله به کســانی که ما نماینده آن هاییم و یا کسانی 
که متحد ما هســتند و ما دوستشان داریم را در سر بپروراند، باید 
سراپا غرق اضطراب شود. وی ادامه داد: در این صورت، آن ها با 
مصائبی که تاکنون حتی تصــورش را هم نکرده بودند، روبه رو 
خواهند شد. کره شمالی بهتر است به خود بیاید؛ وگرنه با عواقبی 
روبرو خواهد شد که تاکنون فقط چند کشور با آن مواجه شده اند. 

پیونگ یانگ به تازگی اعالم کرد، تا اواســط ماه میالدی جاری 
طرح شلیک چهار موشک میان برد به سمت قلمروی آمریکا در 
گوام را تکمیل و برای تصمیم گیری در خصوص اجرای این طرح، 
به کیم  جونگ اون، رهبر کره شمالی ارائه خواهد کرد. در گزارشی 
که از ســوی خبرگزاری دولتی کره شمالی منتشر شد، به نقل از 
کیم راک گیوم، فرمانده نیروهای راهبردی این کشور آمده است: 
موشــک های هواســونگ-۱۲ ارتش با عبور از آسمان شیمان، 
هیروشــیما و کوچی ژاپن، با طی مسافت ۳۳۵۶.۷ کیلومتری در 
مــدت ۱۰۶۵ ثانیه به مناطق آبــی در ۳۰ تا ۴۰ کیلومتری گوام 

اصابت خواهد کرد.
کره شــمالی اعــالم کــرد، اظهــارات دونالــد ترامــپ، 
رئیس جمهوری آمریکا در خصوص تهدید پیونگ یانگ به »خشم 
و آتش« اراجیف بوده اســت. فرمانده نیروهای راهبردی ارتش 

کره شمالی اعالم کرد، مذاکره با ترامپ به عنوان فردی که فاقد 
عقل است، ممکن نیســت و تنها زور مطلق می تواند بر او موثر 

افتد.
همچنین به نقل از شــبکه خبری سی ان ان، جیمز ماتیس، 
وزیر دفاع آمریکا پیش از این به کره شــمالی هشدار داده بود، از 
در نظر گرفتن هرگونه اقدامی که منجر به »پایان رژیم و از بین 
رفتن مردم این کشور« شود، خودداری کند. اظهارات وزیر دفاع 
آمریکا پس از آن مطرح شــد که دونالد ترامپ اعالم کرده بود، 
واشــنگتن تهدیدهای کره شمالی را با خشم و آتش پاسخ خواهد 
داد. وزیر دفاع آمریکا با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد: کره شمالی 
باید این مســیر را انتخاب کند که به منــزوی کردن خود پایان 
بخشــد و تالش های خود به دستیابی به تسلیحات هسته ای را 
کنار بگذارد. اقدامات کره شمالی در آینده با پاسخ ما مواجه خواهد 
شــد و این کشور هر رقابت تســلیحاتی یا مناقشه ای را که آغاز 

کند، خواهد باخت.
کره شــمالی روز چهارشنبه اعالم کرده بود، به دنبال هدف 
قرار دادن مناطقی در نزدیکی تاسیسات نظامی استراتژیک آمریکا 
در جزیره گوام در اقیانوس آرام با موشک های بالستیک میان برد 
اســت. یک سخنگوی ارتش کره شمالی با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد، این حمله در هر زمانی که کیم جونگ اون، رهبر این کشور 
تصمیم مربوطه را اتخاذ کند، عملی خواهد شــد. یک سخنگوی 
دیگر نظامی کره شمالی اعالم کرد، در صورتی که آمریکا هرگونه 
حرکت تحریک آمیزی از خود نشان دهد، پیونگ یانگ دست به 

عملیات های پیشگیرانه خواهد زد.
چندی پیش واشنگتن پست به نقل از مقام های اطالعاتی 
آمریکا گــزارش داد، پیونگ یانگ یــک کالهک اتمی کوچک 
که در موشــک هایش قابل نصب بوده، تولید کرده اســت. این 
یعنی کره شمالی با ســرعتی فراتر از انتظار درحال توسعه های 

سالح های اتمی با قابلیت رسیدن به آمریکا بوده است.

موضوعاتی که وضعیت سه ماه آینده جهان را حساس می کند توسط 
اندیشکده استراتفور به خوبی بررسی شده است. استراتفور در گزارشی 
در این زمینه بحران های ســه ماه آینده را در پنج مورد تقســیم کرده و 

به ترتیب اهمیت نوشته است:
۱. تضعیف سیاست ترامپ

تحقیقات فدرال در حال انجام و تشــدید درگیری ها بر سر  بودجه با کنگره در سه 
ماه آینده برای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده مشکالت بیشتری ایجاد خواهند 
کرد. اما این اختالالت نمی تواند مانع لفاظی ها و جنگ کالمی کاخ سفید شود. به خصوص 
کــه این جنگ کالمی بیش از پیش به ســمتی می رود که رنگ ایدئولوژی نامانوســی 
به خود می گیرد. این مســئله سبب شده اســت که جنگ های داخلی بسیاری در درون 
خود دولت آمریکا نیز شــکل بگیرد. راســت گرایان افراطی تحمل سیاست های صبورانه 
سیاســت مداران کارکشته و خبره محافظه کاران سنتی را ندارند. در گمانه زنی های بیشتر، 
ایاالت متحده ممکن است در مرحله جهانی عقب نشینی هایی انجام دهد. البته در واقعیت 
ایفای نقش ابرقدرت در حاکمیت جهانی بســیار پیچیده اســت. در عین حال ابتکارات 
افراطی در سیاست های دولت، به خصوص در زمینه تجارت و آب وهوا در سطوح مختلف 
از جمله فدرال، دولت، شرکت ها و منطقه تاثیرگذار خواهد بود. دولت آمریکا اخیرا رسما از 
معاهده آب و هوای پاریس خارج شد. این مسئله تبعات سنگین حقوقی برای آمریکا به بار 
خواهد آورد و متحدان واشنگتن به خصوص اروپایی ها را دلسرد و از آن دور خواهد کرد. 
هرچند پیش بینی می شود که ایاالت متحده اتحادیه های امنیتی خود را در خارج از کشور 
همچنان حفظ کند اما این اقدامات به اندازه الزم برای مدیریت اقدامات متحدان در قبال 

منطقه و همسایگانشان کافی نخواهد بود.
۲. شعله های آتش در خاورمیانه

مخالفت قطر با عربســتان سعودی و امارات متحده در طول سه ماهه آینده تشدید 
خواهد شد و جنگ نیابتی قدرت ها همچنان در سراسر منطقه ادامه خواهد داشت. رقابت 
قابل توجه در شــورای همکاری خلیــج فارس و بی اعتمادی روبه رشــد میان ترکیه و 
همســایگان خلیج فارس، نقاط ضعف استراتژی کاخ سفید را برای تطابق با اوضاع روز و 
ناتوانی ریاض در تالش برای مدیریت منطقه را نشــان خواهد داد. از هم اکنون امارات 
و بحرین پذیرفته اند که حلقه محاصره قطر را شــل تر کنند. ترکیه نیز به دلیل مخالفت 
با سیاســت آمریکا در حمایت از کردهای سوریه بیش از پیش از واشنگتن فاصله گرفته 
اســت. این مسئله سبب می شود تا ترکیه به سمت تک محوری بدون در نظر گرفتن نظر 
آمریــکا و متحدان منطقه ای اش پیش رود. درحال حاضر شــاهدیم ترکیه از آمریکا دور 
می شود و در مقابل به روسیه نزدیک می شود. این روند می تواند طی ماه های آینده تشدید 
شــود. خطر درگیری میان قدرت های بزرگ نیز در شــرق سوریه افزایش یافته است: در 
ادامه تالش ایران برای ایجاد کریدوری زمینی از تهران به دمشــق و رسیدن به ساحل 
مدیترانه، نیروهای وفادار به اســد و شورشیان مورد حمایت ایاالت متحده به سمت مرز 
عراق حرکت می کنند در حالی که روســیه از میدان جنگ ســوریه برای گرفتن امتیاز از 
ایاالت متحده اســتفاده می کند. این مسئله بر شدت رقابت ها می افزاید و احتماال تنش ها 

را تشدید خواهد کرد.
۳. بازار پریشان اما پایدار نفت

همان طور که شاهزاده جوان عربستان، محمدبن سلمان، برای رسیدن به قدرت در 
عربستان سعودی تالش می کند، بیشتر تمرکز خود را برای آماده کردن پیشنهاد عمومی 
عربستان سعودی در مجمع عمومی آرامکو در سال ۲۰۱8 معطوف خواهد کرد. بخشی از 
این طرح مستلزم حفظ معامله کاهش تولید در میان تولیدکنندگان عمده نفت با امید حفظ 
قیمت پایدار خواهد بود درحالی که احتمال خروج ایاالت متحده، لیبی، نیجریه و قزاقستان 
از این معادله وجود دارد. رعایت این موافقت نامه در طول سه ماه جاری ادامه خواهد داشت 
اما احتمال شکســت آن در پایان سال نیز وجود دارد، زیرا استراتژی امضا کنندگان نشان 
می دهد نگاه خوبی به این توافق نامــه ندارند. در این میان ایران و عراق اصرار دارند که 
تولید نفت خود را افزایش دهند که این مسئله چندان باب میل عربستانی ها نیست. روسیه 
نیز تمایلی ندارد مطابق با نظریه عربســتان به تولید نفت بپردازد. برای همین از یک سو 
انتظار می رود بازار نفت پریشان باشد و از سوی دیگر ثبات خود را تا اندازه ای حفظ کند، 

چون به هر صورت کشورهای تولید کننده نفت به دالرهای نفتی نیاز دارند.
۴. بازی در میانه بحران کره شمالی

محدودیت شــرکت های چینــی در تحریم های علیه کره شــمالی واضح تر خواهد 
شــد زیرا مذاکرات تجاری بین پکن و واشنگتن برای رفع تحریم ها به بن بست رسیده 
اســت. آزمایش های هســته ای و موشــکی پیونگ یانگ ادامه خواهد یافت تا سوخت 
بحرانی این منطقه تامین شــود، هرچند شــانس اقدام نظامی آمریکا در این ســه ماهه 
افزایش نخواهد یافت مگر این که کره شــمالی بتواند قابلیت اســتفاده از موشــک های 
دوربرد را نشــان دهد. دســتاوردی که به نظر می رسد کره شــمالی حداقل یک سال با 
آن فاصله داشته باشــد. اعمال تحریم های جدید علیه کره شمالی و افزایش تهدیدهای 
پیونگ یانگ علیه همســایگانش و همچنین منافع آمریکا در منطقه آســیای دور سبب 
 می شــود تا بحران کره پیچیده تر شــود و بیش از هر زمانی از آن بوی باروت استشمام 

شود.
۵. تعارض اروپا و روسیه

احتمال پیروزی نیروهای میانه رو در آلمان و موفقیت های به دست آمده در فرانسه در 
برابر پوپولیست های دست راستی، آرامشی موقت در قاره اروپا به نفع تجدید حیات اتحادیه 
اروپا ایجاد کرده اســت. با این حال سیاست های اتحادیه اروپا مخالفان قدرتمند بسیاری 
دارد، این اتحادیه هنوز در معرض خطر است و هر اتفاقی ممکن است چرا که هنوز یک 
کمپین متحد برای یک پارچگی وجود ندارد و چشم اندازها متفاوت است. به ویژه که ترامپ 
نیــز از ایده اروپای واحد حمایت نمی کند. این گوناگونی آرا در غرب و مبارزات تبلیغاتی 
روســیه، فضایی اندک برای مذاکرات میان واشنگتن و مســکو در این باره باقی خواهد 
گذاشــت. از سوی دیگر اعمال تحریم های آمریکا علیه روسیه سبب می شود تا بخشی از 

اروپا در تالفی سیاست های ضداروپایی به سمت روسیه متمایل شود.

ترامپ:

کره شمالی باید سراپا اضطراب شود

جنگ مخفی آل سعود علیه اقلیت شیعه در عربستان

»مادورو«
  خواهان 

گفت وگوی  مستقیم 
با ترامپ

آینده ای متشنج برای جهان پرتالطم

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

شماره۲۰۹ ۲۱مرداد شنبه

»دویچــه وله« آلمان در مطلبی با عنوان جنگ 
به سرکوب گری های  اقلیت شیعه  علیه  عربستان 
آل ســعود علیه منطقه شیعه نشین در این کشور 
پرداخته و نوشــته اســت: در منطقه العوامیه در 
شرق عربســتان ماه ها است که مبارزات شدیدی 
رخ می دهد و بخش هایی از این شهر مانند منطقه 
زلزله زده اســت. سرکوب سنگین شیعیان توسط 

ریاض اوضاع را به شدت متشنج کرده است.
شــهر کوچک العوامیه در شرق عربستان بدون توجه به 
انتقادهای افکار عمومــی بین المللی، به منطقه درگیری های 
شدید تبدیل شده است. تصاویر ماهواره ای نابودی بخش های 
وســیعی از این شهر را نشان می دهد. در شبکه های اجتماعی 
هم تصاویری از نبردهای ســخت و ساختمان های ویران در 
این شــهر دیده می شود. تهیه یک گزارش مستقل دراین باره 
امکان پذیر نیســت. خبرنگاران خارجی هیچ گونه دسترسی به 

این منطقه ندارند.
در کوچه هــای تنگ این منطقه نیروهای عربســتانی با 
شیعیان درگیر می شوند. حداقل ۱۵ نفر در این درگیری ها جان 
خود را ازدســت  داده اند. همچنین در این نبردها از سالح های 

سنگین استفاده می شود. بعدازاین که در شبکه های اجتماعی 
تصاویری از نبردهای نیروهای عربستانی با خودروهای زرهی 
ســاخت کانادا علیه شــیعیان در این منطقه منتشر شد کانادا 
به فکر توقف صادرات تســلیحات به عربستان سعودی افتاده 
است. یکی از دالیل غیرمســتقیم این درگیری ها تصمیمات 
دولت عربســتان برای تخریب یک مرکــز قدیمی با قدمت 
۴۰۰ســاله در بخش هایی از مناطق این شهر و تاسیس یک 
مرکز خرید به جای آن برخالف خواست بومی های این منطقه 
بود.سازمان ملل در ماه آوریل سال جاری میالدی از عربستان 
درخواســت کرد که این طرح اجبــاری و تخریب بخش های 

قدیمی این شهر را متوقف کند.
»سباستین ســونز«، از کارشناسان مســائل خاورمیانه 
شــورای روابط خارجی آلمان دراین بــاره به دویچه وله گفته 
است که تردید دارد ریاض بهبود زیرساخت ها برای بهتر شدن 
کیفیت زندگی ســاکنان این منطقه مدنظرش باشد. بیشتر به 
نظر می رسد این یک پروژه تحول و دگرگونی مدنظر آل سعود 
باشد. آن ها می خواهند اقلیت شیعه که در این منطقه اکثریت 
را دارند تجزیه و سســت و متزلزل کنند. این ایده متناسب با 
سرکوب اساســی و به حاشیه راندن شیعیان است که چندین 

دهه است از طرف آل سعود دنبال می شود. این سرکوب سنگین 
و به حاشیه راندن شیعیان علت ریشه ای این درگیری ها است.

حدود ۱۰ درصد یا ۳ میلیون شهروند عربستان شیعه اند. 
آن ها اکثرا در شرق عربستان زندگی می کنند. 

بخش عمده ای از منابع نفتی عربستان در این منطقه قرار 
دارد، اما شــیعیان به ندرت از رفاه و راحتی وزندگی سیاسی در 
این کشور سهمی دارند. آن ها همچنین تحت فشار قرار دارند 

چراکه اکثر سنی ها در این کشور پیرو ایدئولوژی وهابیت اند.
چندی پیش اعتراضات این اقلیت مذهبی در عربســتان 
هم زمان با بهار عربی شکســت خــورد. در آن زمان العوامیه 
مرکز اعتراضات بود. العوامیه همچنین وطن شیخ نمر النمر بود 
و شیخ محبوب شیعیان به نماد اعتراضات در شرق عربستان 
تبدیل شده بود و باالخره تاوان این را با از دست دادن جان خود 

در اوایل سال ۲۰۱۵ پس داد و به اتهام تروریسم اعدام شد.
یکی از کارشناسان سازمان سعودی- اروپایی حقوق بشر 
ESOHR در برلین )کــه خود اهل العوامیه بوده و اکنون 
به عنوان پناهنده در برلین به سر می برد( دراین باره اظهار داشته 
است که سخت گیری دولت عربستان علیه شیعیان به تشدید 

خشونت ها منجر شده است.

وی انتقاد شــدیدی به کشــتار، شــکنجه و رفتارهای 
ناعادالنه از طرف دولت عربســتان علیه شیعیان وارد کرده و 
گفت: بعضا حدود 9۰ درصد ساکنان شهر العوامیه از این شهر 
فرار کــرده یا مجبور به تخلیه آن شــده اند. این فعال حقوق 
بشر از جنگ بی سابقه دولت عربستان علیه مردم خود سخن 
می گوید که در تاریخ 8۰ ســاله این کشــور نمونه ای نداشته 

است.

پس از اخراج دو دیپلمات کوبایی مســتقر 
در واشــنگتن، هاوانــا اعالم کرد کــه درباره 
ادعاهای مطرح شــده از سوی آمریکا مبنی بر 
اینکه رویدادهای نامشــخصی منجر به عالئم 
بیماری های فیزیکی در دیپلمات های آمریکایی 

مستقر در کوبا شده، تحقیق می کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت 
امــور خارجه کوبا در بیانیه ای گفت: کوبا هرگز اجازه نداده 
و نخواهــد داد که خاک کشــورش بــرای اقداماتی علیه 
دیپلمات های منصوب و مورد تایید و یا خانواده هایشــان 
مورد اســتفاده قرار گیرد. ما بار دیگر بر تمایل خود برای 
همکاری در شفاف ســازی این وضعیت تاکید می کنیم. در 
ادامه این بیانیه آمده اســت: ما به محض آن که  در فوریه 
سال جاری میالدی از سوی سفارت آمریکا در هاوانا از این 
رویدادها مطلع شــدیم، فورا تحقیقاتی جامع و فوری را در 
خصوص آن ها آغاز کردیم. هدر ناوئرت، سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت: هنوز ماهیت دقیق 
این رویدادها مشخص نیســت اما آمریکایی هایی که در 
کوبا خدمت می کنند به دالیل پزشکی که البته تهدیدآمیز 
نیستند به آمریکا بازگشته اند. آمریکا نخستین بار اواخر سال 
۲۰۱۶ متوجه این مســائل در ســفارت خود در هاوانا شد. 
وی افزود: ما هنوز هیچ پاســخ دقیقی درباره منبع یا علت 
این رویدادها نداریم. ایــن رویدادها باعث عالئم فیزیکی 
متنوعی در دیپلمات های آمریکایی در هاوانا شــده اند. ما 

این رویدادها را بسیار جدی تلقی می کنیم و در حال حاضر 
تحقیقاتــی در این رابطه در حال اجراســت. ناوئرت ادامه 
داد: در نتیجــه، آمریکا ۲۳ مه ســال جاری میالدی از دو 
مقام کوبایی در واشنگتن خواســت تا این کشور را ترک 
کنند و آن ها نیز ایــن کار را انجام دادند؛ اقدامی که کوبا 
آن را ناعادالنه توصیف کرده است. این سخنگو گفت: در 
حال حاضر الزم اســت که معاینات پزشکی در خصوص 
ایــن افراد صورت گیرد.در ابتــدا هنگامی که آن ها درباره 
این عالئم گزارشــاتی دادند، برای مشخص شدن حقیقت 
زمانی طول کشــید و اکنون نیز ما در حال نظارت بر این 
موضوع هســتیم. یکی از مقامات دولت آمریکا گفت: در 
شــش ماه گذشــته چند تن از دیپلمات های آمریکایی در 
هاوانا با مشکالت شنوایی و دیگر عالئم فیزیکی به کشور 

بازگشتند.
وزارت خارجه آمریکا می گویــد در پی بروز عوارض 
جسمی برای کارکنان سفارت آمریکا در هاوانا، دو دیپلمات 
کوبایی را خارج کرده است. یک منبع گم نام به خبرگزاری 
آسوشیتدپرس گفته است که یکی از این عوارض از دست 
دادن حس شــنوایی است. بر اســاس این گزارش گفته 
می شود احتماال دلیل از دست دادن حس شنوایی در میان 
کارکنان آمریکایی ســفارت جاسازی نوعی دستگاه تولید 
امواج بیرون از خانه دیپلمات های آمریکایی اســت که با 
تولید امواج صوتی خارج از حوزه شــنوایی انســان باعث 

ناشنوایی می شوند.

مصافحــه ای که اخیرا میان محمد جواد ظریف و عــادل الجبیر، وزرای امور 
خارجه ایران و عربســتان ســعودی، در ترکیه به وقوع پیوست خیلی ها را بر آن 
داشــت که تحلیل کنند آیا امید آشتی میان ایران و عربستان سعودی زنده شده 

یا نه؟
البته خود آقای ظریف اظهار داشــتند که دوستی قدیمی میان این دو وزیر از زمانی 
که هر دو در ســازمان ملل مشــغول بودند وجود داشــته و به همین دلیل وقتی به هم 
 رســیدند به یاد گذشته با یک دیگر دســت دادند و تصمیمی سیاسی پشت پرده نیست.

آن هایی که با تشریفات دیپلماتیک آشنایی دارند و مقداری هم در دستگاه های دیپلماتیک کار 
کرده اند به خوبی می دانند که در سیاست چیزی به نام دوستی وجود ندارد، مگر این که تصمیمی 
 عالی تر وجود داشته باشد مبنی بر اینکه این دوستی برای منافع سیاسی کشورها استفاده گردد.

گو این که برخی دیپلمات ها باور دارند که هیچ وقت نباید رابطه ای را قطع کرد و همیشه 
باید رابطه ها را برای وقت مبادا به گونه ای نگاه داشــت اما رفتار مسئولین جدید سیاست 
خارجی عربستان سعودی نشان داده که به هیچ وجه حاضر نیستند از چنین دیدگاهی تبعیت 
کنند و با کوچک ترین تنش رابطه های سیاسی را از بیخ و بن منفجر می کنند. اگر این گونه 
نبود در مورد اتفاقی که در حج دو ســال پیش در منا پیش آمده بود موضع دیگری اتخاذ 
می کردند، و قبل از اعدام آیت اهلل نمر النمر به تبعات آن می اندیشند و متوجه می شدند هر 
چه قدر که دولت میانه روی آقای روحانی تمایل داشته باشد که تنش ها را رفع کند اما در 
شرایطی امکان میانه روی از دست آن خارج می شود و حتی اگر رابطه دوستی قدیمی میان 
وزرای خارجه دو کشــور وجود داشته باشد هر کدام مجبور خواهند بود از موضع حکومت 

خود حمایت کنند.
ادامه دارد...

امیدی به آشتی میان ایران و عربستان هست؟

اخراج دیپلمات های کوبایی از واشنگتن

وبا؛رنجمضاعفیمنهاوانا:دربارهرخدادهاتحقیقمیکنیم

بارزانی: 
همهپرسیکردستانعراقربطیبهدیگرکردهاندارد

آنچه بر دشواری و درد و رنج یمنی ها افزوده و 
شرایط را در این کشور درگیر جنگ داخلی وخیم تر 

کرده تنها سفیر گلوله ها و بمب باران ها نیست. 
شیوع وبا در برخی از مناطق یمن اکنون بیشتر از گلوله  و 

بمب باران و کمبود مواد غذایی، جان یمنی ها را تهدید میکند.
شرایط در برخی از روستاها وخیم تر است. رویت صحنه هایی 
که در آن برخی از روستاییان یمنی استفراغ میکنند و خود  را به 
زحمت به مرکز به اصطالح بهداشتی می رسانند چندان عجیب 
نیست. بســیاری از مراکز بهداشتی هم از ابتدایی ترین امکانات 
محروم اند و پزشــک سرم بیمار را از شــاخه درختی می آویزد. 
ســازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی نسبت به شیوع وبا 
هشدار می دهد و مقامات و مسئوالن می گویند از سرعت شیوع 

وبا شگفت زده اند.
سازمان صلیب سرخ جهانی می گوید از هر ۱۲۰ یمنی، یک 

نفر مبتال به وباست.
پس از شــیوع وبا در کشور هائیتی در سال ۲۰۱۰ میالدی 
که به دنبــال زمین لرزه ویرانگر، جان بیــش از 9 هزار نفر را 
گرفت، یمن اکنون کشوری است که بیشترین شمار مبتالیان به 

این بیماری کشنده را دارد.
بنا به آمار ســازمان جهانی بهداشت، وبا در یمن از آوریل 
ســال جاری میالدی تا به امروز جان حدود ۲ هزار نفر را گرفته 
اســت. گمان می رود بیش از ۴۰۰ هزار نفر نیز به این بیماری 
مبتال شده باشــند.  جنگ داخلی یمن تا به امروز جان بیش از 
۱۰ هزار غیرنظامی را گرفته اســت. درگیری ها حدود ۳ میلیون 
نفر از جمعیت ۲۵ میلیون نفری این کشــور را از خانه و کاشانه 
خود آواره کرده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد ۷ میلیون 
یمنی غذای کافی ندارند و از این شمار، ۲ میلیون کودک از سوء 

تغدیه شدید رنج می برند.

حیدر عبادی، نخست وزیر عراق نیز در رابطه با 
»تجزیه کردستان عراق« هشدار داده و ضمن تاکید 
بر اینکه کردهــا در صورت جدایی »لطمه« خواهند 
دید، گفته اســت: »ما درباره تمامیت ارضی عراق 

جدی هستیم.«
در این میان ابهام در مورد وضعیت استان کرکوک و تاثیر 
همه پرســی بر قصد الحاق این اســتان به اقلیم کردستان نیز 
مطرح است که مسئله را پیچیده تر میکند. با این حال سخنگوی 
اقلیم کردســتان تاکید کرده که همه پرسی به معنای استقالل 
بالواسطه اقلیم خودمختار کردستان نیست، اما برگی در دست 

ما در جریان مذاکرات با دولت عراق خواهد بود.
اما مســعود بارزانی در گفتگو با روزنامه االهرام مصر از دو 
دسته مخالفت با همه پرسی استقالل اقلیم کردستان عراق یاد 
کــرد، یکی مخالفت احزاب کرد داخلی و دیگری مخالفت های 
خارجی. او در مورد واکنش های داخلی گفت: »مخالفت احزاب 

کرد داخلی با برگزاری همه پرسی استقالل اقلیم کردستان یک 
خودکشی سیاسی است.«

آقای بارزانی در مورد مخالفت های خارجی با همه پرسی، به 
وضعیت کردها در ایران، سوریه و ترکیه و موضع آن ها درقبال 
همه پرســی اشــاره کرد و گفت: »ما کردهــای عراق تصمیم 
گرفته ایم که با همه پرســی در مورد آینده روابطمان با برادران 
عراقی مــان تصمیم بگیریم. تصمیم ما در اقلیم کردســتان با 
کردها در دیگر کشورها از جمله سوریه، ایران و ترکیه ارتباطی 
ندارد. البته ما از حل مشــکالت آن ها از طریق مسالمت آمیز و 

دموکراتیک حمایت می کنیم.«
از ســوی دیگر کشــورهای عضو اتحادیه اروپا برگزاری 
همه پرســی کردســتان عراق را اقدامی یک جانبه دانسته اند و 
وزیران خارجه این کشورها ۳۰ خردادماه در نشستی در بروکسل 
به مسئوالن اقلیم کردستان توصیه کردند که مشکالت خود با 

دولت مرکزی عراق را از طریق گفت وگو حل کند.


