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آسمان همهجا تپیده خبرنگاران!

تا نوامبر
 ۹۱روز تا انتخابات نوامبر

ترکیب دادگاه عالی تا کی میماند؟

آمریکای امروز ،به شــکلی بیســابقه دوقطبی اســت .در
تحلیلهای علوم انسانی میزان قطبیت صحنه سیاسی این کشور
با دوران جنگ داخلی آمریکا مقایســه میشود .این میزان از
دوقطبیبودن ،عواقب زیادی در صحنه انتخاباتی میتواند داشته
باشــد .در انتخابات  ،۲۰۱۶دو نفر از نامحبوبترینهای تاریخ
سیاست آمریکا با هم رقابت کردند و حجم زیادی رأی سلبی در
میان بود .پیروزی کسی مانند ترامپ ،در کنار عوامل کوچک و
بزرگ بسیار ،تحت تأثیر این قطبیت نیز بود .کم نبودند کسانی
که به ترامپ رأی دادند چون حتی در شرایطی که فردی مثل
او گزینه حزب جمهوریخواه باشد ،حاضر نبودند به گزینه حزب
دمکرات رأی بدهند .در شمارههای آینده بیشتر به تأثیرات این
دوقطبی روی انتخابات امسال خواهیم پرداخت.
اما یکی دیگر از تبعات این دوقطبی ،سیاسیشــدن دادگاه
عالی و تبدیلشدن آن به مسئلهای مهم در بحثهای سیاسی
انتخاباتی ،برخالف دورههای گذشــته است .مسئلهای که در
 ۲۰۱۶نیز به ترامپ کمک کرد محافظهکاران را حفظ کند.
حاال یکی از مسائل پیش روی آمریکاییهای اهل سیاست،
عمر اعضای دادگاه عالی است .ترکیب  ۵به  ۴که در پیش است،
ترکیبی بسیارامیدوارکننده برای محافظهکاران و رعبآور برای
لیبرالهاســت .آنها البته از این هم میترسند که گزینههای
بعدی خروج از دادگاه نیز براساس سن ،لیبرال باشند و ترکیب
را تشدید کنند.
وبســایت  Five Thirty Eightاز روی آمارهای علمی
سن ،امید به زندگی ،جنسیت و سوابق دادگاه ،تخمینی از عمر
احتمالی دو بلوک دادگاه عالی ،محافظهکار و لیبرال زده است و
شانس طبعاً رو به کاهش زندهماندن همه اعضای
در نموداریِ ،
هر کدام از این بلوکها را ترسیم کرده .نقطه عطف این نمودار،
جایی که قبل و بعد از آن شــانس مســاوی وجود دارد ،برای
زندهماندن همه قضات محافظهکار ۸ ،سال است و برای قضات
لیبرال  ۵سال .این یعنی کابوس دمکراتها برای تغییر بیشتر
ترکیب به نفع محافظهکاران در دوران ترامپ ،غیرممکن نیست
و از طرف دیگر البته ،اگر دمکراتها بتوانند در  ۲۰۱۸و ،۲۰۲۰
کنگره و کاخ ســفید را بگیرند ،احتمال خوبی وجود دارد که
فرصت جبران مافات در ترکیب دادگاه داشته باشند.
با این دادهها ممکن اســت به نظر برسد شدت حیاتیبودن
مسئله کرسی خالی دادگاه بیشتر از واقعیت نشان داده میشود
اما باید در نظر گرفت ،ترکیــب دادگاه عالی برای تأثیرگذاری
چنددهــهای نیازی ندارد چنددهه برقرار بماند .پروندهای مهم
درباره ترکیــب مناطق انتخاباتی در ایالت ویسکانســین ،در
دادگاهی که کندی را داشــت مطرح شد ،اما به دلیل نقصی،
برگردانده شد تا دوباره ارائه شود و حاال باید احتماال در دادگاهی
کاوانا را دارد مطرح شود .همین فاصله چندماهه به احتمال زیاد
سرنوشت این پرونده مهم را که سرنوشت رابطه ترکیببندی
سیاسی با قانون اساسی را تعیین میکرد ،از پیروزی به شکست
تغییر داده است.
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دونالد ترامپ ،از پیش از ورود به کاخ ســفید و از همان زمانی که هنوز
مشــغول تبلیغات انتخاباتی بود ،کارزاری همهجانبه علیه رسانهها به
راه انداخت .بعد از آغاز دوره ریاســتجمهوری ،اقدامات او در این راستا
تشدید شد ،تا جایی که رسم ًا رســانهها را «دشمنان مردم» خواند .در
ســخنرانی اخیر او در تامپای فلوریدا ،جمعیت حاضر از هواداران او به
شدت علیه خبرنگاران حاضر در صحنه ،بهخصوص خبرنگار سیانان،

زیرنویس

شــعارهایی تند دادند .در تقارنی جالب ،درست در آستانه روز خبرنگار
در ایران ،یکی از ســردبیران یاهو با متنی طنز که در آن به نوشتههای
رسانههای آمریکا هم اشاره میکند ،این اتهام را پذیرفته تا کنایهای هم
زده باشد به مشکالت اهالی رسانه در آمریکا که نشان میدهد ،الاقل از
لحاظ اتهامزنی و حمله و فشار از سوی اهالی قدرت ،دردسر به این حرفه
سنجاق شده و مرز نمیشناسد .متن این مقاله را با ترجمه ایلنا میخوانید.

جری ادلر ،از دبیران یاهو

اعترافات یک دشمن مردم!
ایلنا| «جری ادلر» ،ویراستار ارشد پایگاه یاهو نیوز،
در متنی فکاهی اظهارات اخیر رئیسجمهوری آمریکا
درباره خبرنگاران و رسانههای این کشور را به باد انتقاد
گرفته است .متن این مقاله به شرح زیر است:
«دونالد ترامپ» ،رئیسجمهوری آمریکا ،با «دشمن
مردم» خواندن خبرنــگاران ،یاد و خاطره دادگاههای
نمایشی عصر شوروی اســتالینی را زنده کرده است،
دادگاههایی که در آن مقامهای رسمی و هبوط کرده از
درگاه رهبر عالیمقام ،پیش از اعدام ،مجبور به اعتراف
به جرایمی خیالی میشدند .تاکنون چنین دادگاهی
برای یک خبرنگار آمریکایی برگزار نشده است ،الاقل
فعال؛ اما اگر بنا بود چنین دادگاهی برگزار شــود ،به
گمانم اعترافهای آن خبرنگار خیالی چنین میبود:
رفقا!
من در برابر شــما ایســتادهام ،محکــوم به اینکه
آدمی هستم حالبههمزن ،عضوی از شبکه دروغین
رو بــه زوال که با دروغپردازی وجهه رئیسجمهوری
را خــراب کردهام .ممنونم که مرا پیش از آنکه باعث
دودستگی و بیاعتمادی بیشتر ،یا حتی جنگ شوم
دستگیر کردهاید! این بنده حقیر آدمی است بیزار از
وطن خویش و سراســر روانپریش ،چراکه آمریکا بار
دیگر در حال تفوق و پیروزی است؛ بنابراین ،چه خوب
که دستگیر شــدم! رئیسجمهور ترامپ! از اینکه با
روکردن دســت آدمهایی چون من ،بار دیگر عظمت
آمریکا را احیا کردید ،از شما متشکرم.
من متهمــم که ایــن دروغ را منتشــر کردم که
«والدیمیر پوتین» ،رئیسجمهوری روسیه ،خواهان

پیــروزی ترامپ در انتخابات ریاســتجمهوری بود؛
این البته اخباری اســت دروغین که مــن از خودم
درآوردم تا دستاویزی برای تحقیقات نامستدل علیه
شخص شخیص رئیسجمهوری پیدا کنم .من حتی
در این زمینه تایید والدیمیر پوتین را نیز به دســت
آورده بودم ،چراکه میدانستم که این کار باعث بدنامی
رئیسجمهوری میشود .راستی ،همانطور که خود
رئیسجمهور عرض کردند ،روســیه از اینکه ترامپ
برنده انتخابات ریاســتجمهوری شده بسیار ناراحت
است؛ اما شــبکههای دروغینی مثل انبیسی اصال
چنین چیزهایی را گزارش نمیکنند ،مگر نه؟
مــن ایــن داســتان را ســرهم کردم که پســر
رئیسجمهــوری و «پــل منفورت» ،مشــاور کارزار
انتخاباتی ترامپ ،با یک نماینده روس دیدار کردند که
پیشنهاد ارائه اطالعاتی را درباره «هیالری کلینتون»،
نامزد پیشین ریاستجمهوری ،داده بود .این دروغی
بهتمام معنا است ،چراکه کاخ سفید در بیانیهای اعالم
کرد که این دیدار دربــاره پذیرش حضانت کودکان
روس بوده است؛ البته رئیسجمهوری اکنون میگوید
که این دیــدار برای بهدســتآوردن اطالعات درباره
یک رقیب انتخاباتی بوده که البته طبق فرمایشــات
ایشان کاری است کامال قانونی و در سیاست سراسر
جهان هم امری اســت شــایع! پس این یعنی من به
انتشار نابهنگام حقایق متهم هستم که البته به اندازه
دروغگفتن مذموم است.
اعتــراف میکنم که هیچگاه اخبــار مثبتی درباره
رئیسجمهوری منتشر نکردم .منظورم اخباری مثل

رشد محبوبیت چهارویکدهم درصدی در نیمه دوم
سال است .همچو اخباری هیچوقت سر از روزنامههایی
چون نیویورک تایمز درنمیآورند ،نه؟
چــرا ما چنین اقدامات براندازانــه و کوتهفکرانهای
را انجام میدهیم؟ راســتش را بخواهید بهخاطر باال
رفتن آمار مخاطبانمان! ما تنهــا تا پایان دوران دوم
ریاســتجمهوری ترامــپ زمان داریم تــا از قبل او
کلی پول و پله به جیب بزنیــم ،چون زمانی که او از
قــدرت کنارهگیری کند ،دیگر کســی برایمان تره
هم خرد نمیکند؛ البته اگر عقل درســت و حسابی
داشتیم ،متوجه میشدیم که باالترین آمار بینندگان
و خوانندگان و شــنوندگان از آن شبکه فاکس نیوز
است ،چراکه آنان درباره ترامپ حقیقت را به همگان
میگویند.
من دوست دارم وانمود کنم که عضوی از طبقه نخبگان
هستم .تنها فرقش اینجاست که ترامپ پول بیشتری از
مــن دارد ،آپارتمان بزرگتری دارد و مغزش هم خیلی
بهتر کار میکند و همین قضیه مرا دیوانه میکند.
حقیقت تلخ ماجرا این اســت که ما به «سندروم
جنــون ترامــپ» [اتهامی کــه رند پال ،ســناتور
جمهوریخواه ،علیه رسانههای منتقد ترامپ مطرح
کرده] مبتالییم .ما تاب این حقیقیت را نداریم که او
حتی با احتساب سه میلیون رای غیرقانونی هیالری
کلینتون هم توانست پشــت او را به خاک بمالد .ما
هــم صرفا به این دلیل مســخره و احمقانه که هیچ
ادلــهای برای این ادعای رئیسجمهوری وجود ندارد،
از پذیرش این قضیه ســر باز میزنیم .ما از این ایده

که آمریکا بار دیگر سرآمد عرصههای گوناگون جهانی
است متنفریم .ما نازکنارنجی هستیم و تحمل انتقاد
یا تهدید را نداریم .تازه از اینکه رئیسجمهوری هزاران
تن از طرفدارانش زوزهکشش را با مشت گرهکرده به
سوی ما گســیل کرده ناراحت هم میشویم! دشمن
مردم بودن یعنی همین.
تازه این قضیه مدتهاســت کــه ادامه دارد ،حتی
پیش از ترامپ« .رسانههای شلمغز» را یادتان هست؟
ما همان رســانهها هستیم! پرونده واترگیت را یادتان
هست ،همان خبر جعلی را؟ ما واترگیت را از خودمان
درآوردیم ،چون از «ریچارد نیکسون» ،سیوهفتمین
رئیسجمهوری ایاالت متحده ،خوشمان نمیآمد .در
دهه  ۱۹۵۰هم در باره پوشــش جنبشهای حقوق
شهروندی کامال یکطرفه به قاضی رفتیم ،چون حاضر
نشــدیم هیچ حرف مثبتی دربــاره قوانین جیم کرو
[منظور قوانینی ایالتی است که بین سالهای ۱۸۷۶
تا  ۱۹۶۵به تصویب رســیدند .بر اساس این قوانین،
در همه تاسیســات عمومی در ایاالت جنوبی آمریکا
جداسازی نژادی صورت گرفت] بزنیم.
بلــه رفقا! بنده حقیــر ،آدمی هســتم «مریض و
خطرنــاک»! از تمــام کارهایی که بــرای ضربه به
رئیسجمهوری و برنامههایش انجام دادهام شرمسارم!
بله ،اعتراف میکنم! منم دشمن مردم!
در قبال آدمی چون من تنها میشود یک کار کرد.
زندانیام کنید! [اشاره به یکی از شعارهای هواداران
ترامــپ که علیه هیالری کلینتــون و دیگران به کار
میرود]

آیا کلید عمرانخان قفل روابط راهبردی پاکستان و ایران را باز میکند؟

سرخط خبرها
 |Washington Postدر ششمین روز دادگاه پل منفورت،
رئیس ســابق کارزار انتخاباتی ترامپ ،ریک گیتس ،معاون و
شریک قدیمی او در کسبوکار و نیز در کارزار انتخاباتی ،ضمن
شهادت به ارتکاب جرائم توسط منفورت به شراکت در جرم با
او اعتراف کرد.
.......... .................... ...........................................

 |CNNآخریــن آمار تلفات زلزله  ۷ریشــتری اندونزی،
حداقل  ۱۰۵کشته و  ۲۳۶زخمی است .مقامات اندونزی باز هم
تأکید کردهاند با ادامه جستوجوها همچنان ممکن است آمار
باال برود .بیش از ۲۰هزارنفر نیز در اثر این زلزله از محل زندگی
خود آواره شده اند.
.......... .................... ...........................................

 |New York Timesکره شــمالی در اقدامی کمسابقه،
شــهروند کره جنوبی را که در مرز دو کشــور به خارج ورود
غیرقانونی به کره شمالی بازداشت شــده بود ،به کره جنوبی
برگرداند.
.......... .................... ...........................................

 |Washington Postســوریه اسرائیل را به ترور یکی از
دانشمندان ارشد موشکی این کشور متهم کرد.
......... .................... ...........................................

 |CNNچین مدعی شــد اولین هواپیمای فراصوتی خود را
آزمایش کرده است .آکادمی ایرودینامیک هوافضای چین روز
جمعه هواپیمای  Starry Skyرا آزمایش کرده است.
.......... .................... ...........................................

 |ABC Newsزوج آلمانی به دلیل تجاوز مکرر به پسری که
فرزند زن بود و فروش او به کودکآزاران در اینترنت به زندان
افتادند .این زن و مرد به مدت دو ســال مشغول سوءاستفاده
جنسی از این پســر بودند .زن به  ۱۲.۵سال و مرد به  ۱۲سال
زندان محکوم شدند.
.......... .................... ...........................................

 |Reutersاختالل امنیتی باعث تخلیه بخشهای از فرودگاه
فرانکفورت آلمان و اخالل در پروازها شــد .اشتباه یک مأمور
باعث شــده بود ،علیرغم مثبت گزارششدن آزمایش مواد
منفجره ،چهار نفر از منطقه امنیتی خارج شود.
.......... .................... ...........................................

 |CNNیک متخصص نرمافزاری که برای رسانه جرد کوشنر،
داماد ترامپ و یکی از مشــاوران ارشــد او در کاخ سفید کار
میکرده گفته است که به درخواست او چندین مطلب منتقدانه
را از روی وبسایت این روزنامه حذف کرده است .کوشنر مدتی
پیش از ورود ترامپ به دنیای سیاست مال ک �New York Ob
 serverبود.

فاطمه محمدیان

پژوهشگر سیاسی

دولت منتخب مردم پاکستان به دنبال
راهی برای بهبود روابطش با ایران اســت.
تا جایی که «عمران خان» ،پیروز انتخابات
اخیر پاکستان ،در اولین سخنرانی خود بعد
از شمارش آرا تاکید کرد دولت آینده حزب
او خواهان تقویت روابط با همســایگان به
ویژه جمهوری اسالمی ایران است؛ اما چرا
بهبود و تقویت رابطه با ایران تا این حد برای
پاکستان مهم است؟
پاکستان با سه کشــور هند ،افغانستان
و ایران مرز مشــترک دارد و در این میان
به غیر از ایران روابط پرتنشــی با دو کشور
دیگر دارد؛ بنابراین داشتن روابط دوستانه
با ایران برای پاکستان بسیار مهم است .از
نظر اقتصادی ایران با دارا بودن ذخایر نفتی
و گازی میتواند برای تامین انرژی پاکستان
نقش مهمی داشته باشد .پاکستان به دلیل
رشد جمعیت بیش از پیش به گاز نیاز دارد.
ایــران با احداث خط لوله انتقال گاز تا مرز
پاکستان آماده همکاری در این زمینه است
که به دلیل دخالتهای آمریکا این همکاری
تا امروز به مرحله بهرهبرداری نرسیده است.
گرچه با سفر اخیر فرستاده اتحادیه اروپا با
عمران خان ،دست کم اتحادیه اروپا اعالم
کــرد از اجرای پروژه انتقــال گاز ایران به
پاکســتان حمایت میکند و پاکستان نیز
قول همکاری برای حل آن داده است.
اما مهمترین دلیل شوق نخستوزیر تازه
برای گســترش روابط با ایران را میتوان
حفظ ثبات در منطقه دانســت که با لنگر
همکاری پاکســتان و ایــران در مبارزه با
تررویسم و گروههای افراطی بدست میآید.
اگر عمران خان موفق شود بعد از سالیان
طوالنی ،دشمنی با هند را تبدیل به دوستی
کند شاهد تغییراتی در منطقه خواهیم بود.
حال بهبود رابطه پاکستان با هند ،بر منطقه
و به خصــوص ایران چــه تاثیری خواهد
داشت؟ در واقع بهبود روابط پاکستان با هند
در گام نخست باعث ایجاد ثبات نسبی شده
و از همه مهم تر بر نقش آمریکا در منطقه و
حضور چین تأثیرگذار است .از طرفی چین
به دلیل رابطه نزدیکش با ایران ،حضورش
در این منطقه برای پیشــبرد اهداف ایران
مثبت اســت .در طول چندین دهه ،ایالت
متحده بیشترین استفاده را از تنش میان
هند و پاکستان برده اســت ،هم از لحاظ
اقتصادی که بارزترین آن کمرنگشــدن
حضــور چیــن در منطقه اســت و هم از

لحاظ اســتراتژیک و سیاسی که موجب
نفوذ و پیشبرد سیاستهایش در منطقه
شبه قاره هند شده اســت؛ اما در صورت
عادیشدن روابط بین این دو کشور ،از نفوذ
آمریکا کم شده و زمینه برای رشد چین در
منطقه فراهم میشود؛ گرچه این امر باعث
میشود نگاه و تمرکز ایاالت متحده بیشتر
به سمت حوزه کشــورهای عربی حاشیه
خلیج فارس کشیده شود .اما گفته میشود
این تغییر تاکتیک خطر کمتری را نسبت
به پاکستان و هند ،به دالیل شرایط منابع
انسانی و جغرافیایی کشورهای عربی برای
ایران خواهد داشت.
در روی دیگر سکه پیروزی عمران خان را
میتوان بیشتر از همه به شکست عربستان
در پاکستان تفسیر کرد .زیرا حزب جمعیت

فرهنگ ســعودی به دعوت شخص فضل
الرحمن به پاکستان قبل از انتخابات سال
 2018در راســتای پیــروزی این حزب و
تبلیغات بسیار گستردهای که در این زمینه
شده است ،اشاره کرد .عربستان برای نفوذ
خود در پاکســتان دالیل زیادی دارد که
از مهمتریــن آنها مرز ایالت بلوچســتان
پاکستان با ایران است .اهمیت بلوچستان
به حدی اســت کــه فضلالرحمن بعد از
مشکالت بسیارزیادی که به تازگی در آنجا
به وجود آمده بود ،درخواست اداره حکومت
ایالت بلوچستان را داشت که در نهایت با آن
موافقت نشد.
بســیاری از اهل ســنت در پاکستان و
احزاب مذهبی متعلق به مذهب «بریلوی»
هســتند و نظر خوشی نســبت به سلطه

ائتالف عربیسعودی علیه یمن است و این
یعنیشکستسرمایهگذاریسیاسینظامی
عربستان سعودی بر سر یمن.
در راســتای شرایط بهوجودآمده فعلی و
از شکاف بین نگرش سیاستمداران قبلی
و فعلی پاکســتان با روی کار آمدن عمران
خان ،ایران فرصــت کوتاه و مغتنمی دارد
تا بتواند با همســایه خــود همکاریهای
زیادی را در زمینههای اقتصادی و سیاسی
مانند مبارزه با تروریســم ،آغاز کند؛ چرا
که پاکســتان با نرخ باالی رشد جمعیت
عظیم خود و شــرایط نهچندان مناســب
اقتصادی ،کامال مهیای سرمایهگذاریهای
عظیم کشــورهای مترصــد فرصت برای
ناامنساختن منطقه و به تبع آن مرزهای
شرقی ایران است.

دیدار عمران خان ،با مهدی هنردوست ،سفیر ایران در پاکستان ،بعد از پیروزی در انتخابات
علمای اسالمی شــاخه فضل الرحمن در
سایه حمایت حزب نواز شریف بوده است.
این حزب در  5سال اخیر بسیار فعال بوده
و اعضای آن موفق شدند در بدنه سیاسی
پاکستان رخنه کرده و طرفداران زیادی را
در کابینه جذب کنند.
میزان وابستگی این جریان به عربستان
ســعودی تا حدی است که در صورت بروز
مشکل وابستگان آن به عربستان سعودی
پناه برده و گاه دوران تبعید خود را در آنجا
میگذرانند.
همچنین میتوان به دو سفر مهم نایب
امام جماعت مســجدالحرام به همراه وزیر
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عقیدتی آ ل سعود (وهابیت) ندارند؛ بنابراین
عربســتان میکوشــد از طریق این گروه
فرعی ،یعنی حزب جمعیت علمای اسالمی،
شــاخه فضلالرحمن نفوذ خود را در میان
اهل سنت پاکستان گسترش دهد ،حزبی
که البته در انتخابات اخیر به نسبت شکست
تلخی را تجربه کرد.
در واقــع پیــروزی عمران خــان که به
داشــتن رابطه قوی با ایران معروف است،
بیشترین چیزی است که عربستان را نگران
کــرده .در کنار آن مخالفت عمران خان با
حضور نظامیان پاکستان در جنگ بر یمن،
تهدیدی بــرای باقیماندن پاکســتان در

آمریکا و عربستان با داشتن سابقه نفوذ در
پاکستان میتوانند رقیب جدی برای ایران،
در خصوص پاکستان باشند .عمران خان با
دید متفاوتی برای همکاری با همسایگان
بهویژه ایــران ،روی کار آمده و تا به نتیجه
نرسیدن فشارهای عربســتان سعودی و
آمریــکا ،ایران باید راهکار مناســبی برای
طرح همکاریهای همجانبه و راهبردی با
پاکستان بیاندیشد .با پیروزی حزب تحریک
انصــاف و در راس آن عمــران خان ،امید
بیشــتری برای فصل جدید همکاری بین
دو کشــور با ریشههای مشترک تاریخی و
فرهنگی به وجود آمده است.

دعوای عربستان و کانادا بر سر بازداشت فعاالن
حقوقبشری
اوتاوا :به دفاع از حقوق بشر ادامه میدهیم
ایلنا| وزیر خارجه کانادا در واکنش به اقدام عربســتان
ســعودی در اخراج ســفیر این کشــور از ریــاض ،اعالم
کــرد که اوتاوا به دفاع از حقوق بشــر ادامه خواهد داد .به
گزارش روسیاالیوم« ،کریستیا فریلند» وزیر خارجه کانادا،
دوشنبهشــب طی کنفرانســی خبری تأکید کرد« :اوتاوا
همواره از حقوق بشــر در کانادا و همه جهان دفاع خواهد
کــرد» .وزیر خارجه کانادا تصریح کرد« :حقوق زنان جزئی
از حقوق بشر است».
وزارت خارجه قطر :اظهارات دبیرکل شورای
همکاری علیه کانادا بیانگر موضع دوحه نیست
ایلنا| به گزارش رای الیوم ،وزارت خارجه قطر ،دوشنبهشب
در بیانیهای اعالم کرد ،اظهارات «عبداللطیف الزیانی» دبیرکل
شورای همکاری خلیجفارس درباره بحران دیپلماتیک کنونی
میان عربستان ســعودی و کانادا «بیانگر موضع دولت قطر
نیست».
آمریکا از عربستان درباره بازداشت فعاالن
توضیحخواست
ایسنا| بــه گزارش سایت شبکه روســیاالیوم ،در اولین
واکنش واشــنگتن به مناقشــه بین ریاض و اوتاوا به دلیل
ت فعاالن حقوقی در عربســتان یک مقام وزارت
بازداشــ 
خارجه آمریکا در بیانیهای تاکید کرد :ما از دولت عربستان
ت تعداد
میخواهیــم اطالعات بیشــتری درباره بازداشــ 
عدیــدهای از فعــاالن بدهد و به پروســه و تدابیر حقوقی
احترام بگذارد .وی خاطرنشــان کرد :عربستان و کانادا هر
دو همپیمان نزدیک به ما هســتند .در این راســتا رویترز
گزارش داد ،نمایندگان اروپایی نیز نقضهای حقوق بشــر
در عربستان را محکوم کردهاند.
واشنگتن پست :رویکرد تند عربستان علیه کانادا
پیامی به دیگر منتقدان خارجی است
ایســنا| روزنامه واشنگتن پســت در مطلبی به سوابق
تنشهای عربستان با کشورهای غربی بر سر مسائل حقوق
بشری با توجه به اختالف اخیر کانادا با عربستان بر سر همین
مســائل پرداخت .واشنگتن پست نوشت :این تشدید سریع
تنشها نشــان دهنده یک سیاست خارجی هرچه بیشتر،
جســورانه تحت نظارت محمد بن سلمان است هرچند که
او تحســینهایی را از بابت تغییرات اساســی در عربستان،
تنوع بخشیدن به اقتصاد آن و کاهش برخی محدودیتهای
اجتماعی برانگیخته اما در عین حال به درگیر کردن عربستان
در یکســری منازعات خارجی نظیر جنــگ داخلی یمن و
خصومت با قطر کمک کرده است .کریستیان اولریکسن ،یک
کارشناس خاورمیانه در موسسه بیکر وابسته به دانشگاه رایس
گفــت :او میگوید :این حرکت این پیام را به دیگرانی که به
فکر انتقاد از سیاستهای عربستان هستند نظیر کشورهای
اروپایی که انتقادهایی از عربســتان از بابت یمن داشتهاند،
میفرستند.
زیرنویس :موضعگیری اعتراضی کانادا علیه عربستان ،نه
در صحنه بینالمللی ،نه از سوی کانادا و نه خطاب به عربستان
اتفــاق نادری نبود .لحن و تریبون این اعتراض هم ،به اندازه
واکنش سعودیها تند نبود .اگر عربستان ،به محکومکردن
دخالت کانادا یا واکنشــی مانند این بسنده میکرد ،احتماالً
ماجرا خیلی سادهتر تمام میشد .واکنش شدید عربستان ،با
این انگیزه انجام شد که جلوی انتقاد دیگر کشورها را بگیرد
اما در عمل به نظر میرسد همپیمانان عربستان را به واکنش
منفی برانگیخته است.
ادامه ماجرای «حمله تروریستی» به مادورو
کاراکاس :کلمبیا مسئول اقدامات خصمانه آتی
علیهونزوئالست
ایسنا| به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،دولت ونزوئال با
انتشار بیانیهای اعالم کرد :در خصوص هرگونه اقدام خصمانه
یا تالش برای تحریک علیه ونزوئال ،کلمبیا را مسئول میدانیم.
در این بیانیه آمده است :این واقعیت که کلمبیا سوءقصد به
جان نیکوالس مادورو ،رئیسجمهــوری ونزوئال را محکوم
نکرد ،تعجببرانگیز است .دولت کاراکاس همچنین کلمبیا
را به انجام اقدامات خصمانه و تحریکآمیز علیه مردم و دولت
ونزوئال متهم کرد.
تماس تلفنی اردوغان با مادورو
ایلنا| بــه گــزارش خبرگــزاری فرانســه ،منابعی در
ریاســتجمهوری ترکیــه اعالم کردند کــه «رجب طیب
اردوغان» رئیسجمهوری این کشــور طی تماس تلفنی با
«نیکالس مادورو» همتای ونزوئالیی خود حمایت خود از وی
را مــورد تأکید قرار داد .روابط کاراکاس و آنکارا طی ماههای
اخیر رو به گرمی گراییده است .رئیسجمهوری ونزوئال ماه
گذشته میالدی در مراسم تحلیف اردوغان در آنکارا مشارکت
کرد و او را «دوست ونزوئال و رهبر جهان جدید چندقطبی»
توصیف کرد.
تظاهرات حامیان مادورو در کاراکاس
ایسنا| به گــزارش خبرگزاری فرانسه در پی تالش ناکام
برای ترور رئیسجمهوری ونزوئــا ،مقامهای ونزوئالیی به
«نابودی» توطئههای ضدنیکوالس مادورو متعهد شدند .در
همین حال هــزاران تن از حامیان مــادورو در کاراکاس به
خیابانها آمدند .اتهامزنی مادورو به خوآن مانوئل سانتوس،
همتای کلمبیایی او موجب شــده تا روابط این دو کشــور
بیش از پیش تیره شــود .منتقدان مادورو نگرانند که اکنون
دولت ونزوئال سرکوب اپوزیسیون و مخالفان را افزایش دهد.
دادستان کل ونزوئال دوشنبه در کنفرانسی خبری از بازداشت
یک سری مظنون خبر داد.
زیرنویس :نگرانی منتقدان مادورو به جاست و احتماالً
برنامه مادورو هم اجرای همان سیستم دوست جدیدش،
اردوغان باشــید که به حالتی تقریباً کمیک ،در میانه این
ماجرا با او تماس گرفته است .ایاالت متحده پیگیر اتهامات
مادورو نمیشــود و رئیسجمهور کلمبیایی هم که هدف
اتهام قرار گرفته مشغول بازنشستگی است و به نظر میرسد
بیتوجهی تاکتیکی را پیش گرفته است .نکتهای که مادورو
باید دربارهاش از اردوغان مشورت میگرفت اینکه اردوغان
قلعوقمع شــدیدش را بعد از یک کودتای واقعی ،در حالی
پی گرفت که محبوبیت قابلتوجهی در میان مردم داشت
و با بحران اقتصادی نیز روبرو نبود .معلوم نیست ،تاکتیک
اردوغانی مادورو به اندازه ترکیه در ونزوئال جواب بدهد.

