
شیخی ش�یعه که س�ه فرزندش را در جریان 
حمله نظامی�ان نیجری�ه در راهپیمای�ی روز 
قدس از دست داده است. این، شاید به خودی 
خود، بیانگر نفوذ انقاب  اس�امی ای�ران و به 
تبع آن، تش�یع در قلب آفریقا باش�د. ش�یخ 
ابراهیم زکزاکی که چند س�ال است مورد آزار 
و اذیب و حتی ضرب و ش�تم نیروهای امنیتی 
حکومت نیجریه قرار گرفته، حاال برای درمان 
جراحات ناشی از ضرب و شتم، به هند رفته ولی 
رفتار های ناشایست و فشارهای امنیتی، مانع 
درمان او شده تا جایی که دیروز گزارش       هایی از 
تصمیم او برای بازگشت به نیجریه منتشر شد. 
 جنبش اسالمی ش��یعیان نیجریه که تحت تأثیر 
انقالب اس��المی ایران ش��کل گرف��ت و رهبر 66 
ساله این جنبش چند سالی است که محور توجه 
رسانه        ها قرار گرفته اس��ت. شیخ »ابراهیم یعقوب 
زکزاکی« اگر چه 9 سال در شماری از زندان های 
نیجریه زندانی بوده، اما آنچه توجه رس��انه        ها را به 
این روحانی شیعه جلب کرد، اقدام ارتش نیجریه 
مبنی بر تیراندازی به همراهان زکزاکی در جریان 
تظاهرات روز قدس سال 2014 )سال 93( بود که 

به شهادت سه تن از 9 فرزند وی منتهی شد. 
در دس��امبر 2015  )آذرماه 94( ارتش نیجریه به 
حسینیه بقیه اهلل)عج( در شهر زاریا و منزل شیخ در 
ایالت کادونا واقع در شمال این کشور حمله کرد که 
باعث شد شماری زخمی و شهید شوند. شیخ هم از 
جمله افرادی بود که زخمی شد با این حال، ارتش او 
را دستگیر و زندانی کرد. نیروهای امنیتی و نظامی 
همچنین »زینت ابراهیم « همسر شیخ زکزاکی را 

هم دستگیر کردند. 
دادگاه عالی نیجریه سال 2016 حکم آزادی فوری 
زکزاکی را صادر کرد اما دولت این کشور از پذیرش 
این مس��ئله س��ر باز زد که اعتراض های گسترده 
مردمی را در حمایت از ش��یخ زکزاک��ی در نقاط 

مختلف این کشور به دنبال داشت. 
اخیراً انتشار اخباری از وخامت وضعیت جسمانی 

شیخ زکزاکی فشار       ها به دولت نیجریه برای آزادی 
وی را ش��دت داد. نگرانی درباره س��المت وی در 
حدی اس��ت که گفته می ش��ود یکی از چشمان 
ش��یخ زکزاکی تقریباً نابینا شده اس��ت.  از جمله 
187 پزش��ک ایرانی و غیرایرانی درب��اره فراگیر 
ش��دن مس��مومیت س��ربی در خون و بافت های 
بدن شیخ زکزاکی هش��دار دادند و بر لزوم انتقال 
هر چه س��ریع تر وی به یک بیمارستان تخصصی 
تأکید کردند.  واکنش پزش��کان به وضعیت شیخ 
زکزاکی در قالب نامه ای خطاب به دولت نیجریه 
نوشته و به سفارت این کشور در تهران تحویل شد. 
در این نامه امضای پزش��کانی از کشورهای هند، 
لبنان، عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه و ایران 

به چشم می خورد. 
 چندی قب��ل نیز دهه��ا ش��خصیت جهانی طی 
نامه        هایی ب��ه آنتونیو گوترش ، دبیرکل س��ازمان 
ملل متحد، رسیدگی فوری به وضعیت وخیم شیخ 

زکزاکی را خواستار شده بودند. 
در ایران هم جمعی از دانشجویان با حضور و تجمع 
در مقابل وزارت خارجه اعت��راض خود را به تداوم 
بازداشت رهبر ش��یعیان نیجریه و انفعال وزارت 

خارجه در این باره اعالم کرده بودند. 
تا اینکه س��رانجام در چهاردهم مردادماه، دادگاه 
نیجریه مجوز خروج شیخ زکزاکی و همسر وی و 

رفتن به هند را صادر کرد که موجی از شور و شعف 
را در میان هواداران وی به دنبال داشت. 

جنبش اس��المی نیجریه در خصوص سفر شیخ 
ابراهیم زکزاکی رهبر این جنبش به هندوس��تان 
بیانیه ای صادر کرد. همچنین سیدعباس موسوی ، 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم ضمن ابراز 
خرسندی از عزیمت ش��یخ زکزاکی و همسرش 
به هندوس��تان برای درمان، از آمادگی جمهوری 
اسالمی ایران برای هرگونه مساعدت در این زمینه 
خبر داد.  با این حال »سهیال زکزاکی« دختر شیخ 
با اشاره به مشکالت جسمانی متعدد پدرش گفت 
که شیخ در هند کامالً آزاد نیست و فقط مجاز است 
در بیمارستان باشد.  رهبر جنبش اسالمی نیجریه، 
22 مردادماه سال جاری وارد دهلی نو شد اما این 
پایان ماجرا نبود چرا که روز چهار       شنبه خبری روی 
خروجی برخی خبرگزاری        ها ق��رار گرفت مبنی 
بر اینکه ش��یخ زکزاکی به دلیل شرایط نامناسب 
درمانی تصمیم به ترک هند گرفته است. در فایل 
صوتی که از وی در پایگاه »العهد« منتش��ر شده، 
آمده است: »شنیده ایم که سفارت امریکا در هند 
بر مقامات بیمارستان فش��ار وارد کرده بود تا ما را 

پذیرش نکنند.«
»مسعود شجره« مسئول مرکز حقوق بشر اسالمی 
لندن در فایل صوتی که در اختیار خبرگزاری فارس 

قرار گرفته اس��ت از ضرب االجل دوساعته دولت 
هند به عالمه شیخ ابراهیم زکزاکی خبر داد.   وی 
می گوید: »من به تازگی اخبار بسیار نگران کننده ای 
شنیدم مبنی بر اینکه دولت هند به شیخ زکزاکی 
ضرب االجل داده که یا درمان تحت شرایط کنونی 

را بپذیرد یا اینکه به نیجریه بازگردد.«
شجره با اشاره به برخورد بد مأموران امنیتی هندی 
با این روحانی شیعه، توضیح می دهد: »این در حالی 
است که وضعیت کنونی درمان بس��یار بد بوده و 
مانند مجرمان با او برخورد می شود و او هم انتخابی 

ندارد که چگونه درمان شود.«
مسئول مرکز حقوق بشر اسالمی لندن با غیرقابل 
قبول خوان��دن اینگونه رفتار دولت هند با ش��یخ 
زکزاکی افزود: »آنها دو ساعت به او مهلت داده اند 
تا به این ضرب االجل پاسخ دهد و این واقعاً با توجه 
به هر معیاری، چ��ه معیار بین الملل��ی چه معیار 
حقوق بشری چه معیار       ها در هند، کاماًل غیرقابل 

قبول است.«
ش��جره همچنین افزود: » مردی که هیچ وقت به 
جرمی محکوم نشده و عالی        ترین دادگاه کشورش 
دس��تور داده که آزاد و درمان ش��ود، ب��ا او مانند 
مجرمان معمول برخورد می شود. این واقعاً ظالمانه 
اس��ت. ما باید کاری انجام دهیم، تمام کس��انی 
که خواس��تار عدالت هس��تند باید واکنش نشان 
دهند.« با وجود خروج رهبر ش��یعیان نیجریه از 
این کشور، همچنان وی تحت فشار قرار دارد و این 
به معنای نگرانی مقامات این کشور از فعالیت های 
گروهی شیعی اس��ت که پیرو آموزه های انقالب 

اسالمی است. 
چندی پیش نش��ریه آلمانی »اش��پیگل « درباره 
اقداماتی که علیه زکزاکی در نیجریه صورت گرفته 
است، نوشت در این کشور 170 میلیونی که از ادیان 
مختلف در آن سکونت دارند، 85 میلیون نفر سنی 
هستند و فقط 4 میلیون نفر شیعه زندگی می کنند 
و یک موضوع روشن است و آن اینکه اقلیت شیعه 

در تمرکز سرکوب مقامات نیجریه قرار دارد. 
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شیخ زکزاکي در خارج هم اجازه درمان ندارد

»ابراهیم« در زندان نیجریه ای هند

  گزارش  2

دعوي برادر کوچک با داعيه دار عرب
امارات متحده عربی که تا چندی پیش در هماهنگی کامل با عربس��تان 
سعودی، راهبردهای منطقه ای خود را طرح ریزی کرده است، در شرایط 
کنونی و با توجه به وضعیت کلی منطقه و مشکالت و بحران هایی که سایر 
دولت های بزرگ عربی مانند مصر و عراق با آن روبه رو هس��تند، در فکر 
ایفای نقش مستقل از برادر بزرگ تر برآمده است. هرچند مقامات دو طرف 
از جمله محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی س��عی در همگرا نشان دادن دو 
کشور دارند، اما مسائل و موضوعات واگرایانه پیرامون این روابط در حدی 
است که نمی توان از آنها چشم پوشی کرد. نمونه بارز آن اوج گیری نبردهای 

چند روز اخیر این دو کشور در منطقه عدن در جنوب یمن است. 
در تحلیل روابط ریاض و ابوظبی که یکی از آنها داعیه رهبری جهان اسالم 
و منطقه عربی را دارد و دیگری خود را قدرتی نوظهور در منطقه می داند، 
موارد همگرایانه و واگرایانه چندی دیده می شود. نکته مشخص در این 
رابطه، »احساس قدرت« از سوی ریزکشورهای منطقه ای نظیر امارات 
است که موجب می شود در عین اتخاذ سیاست های همگرایانه در سطح 
راهبردی، در برخی موارد تاکتیکی نیز رویکرد مختص خود را دنبال کند. 
در این رابطه، حاکمیت امارات متحده با وجود مش��کالت فراوانی که در 
رابطه با درکنار هم قرار دادن شیخ نشین های هفت گانه خود دارد، اما در 
حوزه سیاس��ت خارجی تا چندی قبل هماهنگی کاملی با سیاست های 
عربستان سعودی داشته است. این هماهنگی از طرفی به هویت مشترک 
عربی دو کشور برمی گردد که آنها را به سیاس��ت های واحد در پاره ای از 
موضوعات نظیر سیاست های دو کش��ور در چارچوب شورای همکاری 
خلیج فارس رهنمون می شود. از طرف دیگر نیز ابوظبی و ریاض در اغلب 
بحران های منطقه ای نظیر مقابله با جنبش مردم بحرین، جنگ سوریه، 
تالش برای برقراری مجدد روابط سیاسی و اقتصادی با عراق و نیز حمایت 
از نظامیان در کشورهای مصر، لیبی و نیز حمایت از شورای نظامی سودان 
در کنار یکدیگر هستند. دو طرف همچنین در طول یک دهه گذشته سعی 
در استفاده از گروه های افراطی به عنوان ابزار سیاست منطقه ای خویش 
داشته اند. روابط گسترده با طیف های مختلف قدرت در امریکا، ضدیت 
راهبردی با ایران و سیاس��ت های منطقه ای این کشور و نیز تالش برای 
همکاری و تشریک مساعی با رژیم صهیونیستی به ویژه در طرح معامله 

قرن، وجوه اشتراک دیگر دو کشور است. 
با این وجود روابط دو کشور در سه، چهار سال اخیر درگیر برخی تحوالت 
واگرایانه ش��ده اس��ت. به رغم اختالفات ژئوپلیتیک دو کش��ور در قالب 
تعارضات مرزی و نیز تفاوت های ایدئولوژیک در قالب های وهابیت سعودی 
و اس��الم صوفیانه اماراتی، اما اختالفات طرفین از ماه می 2017 و در پی 
هک ایمیل های یوسف العتیبه سفیر امارات در امریکا بیشتر آشکار شد. 
سفیر امارات در یکی از ایمیل های خود به جنگ 200 ساله دو طرف بر 
سر ترویج وهابیت از طرف شیوخ عربس��تان اشاره می کند و از عربستان 
سعودی به عنوان کشوری یاد می کند که بیش از هر کشور دیگری دارای 
تاریخ مشترک بد با امارات بوده است. مهم  ترین حوزه اختالفی دو کشور 
در حال حاضر در یمن اس��ت. از ابتدای حمله عربستان به این کشور در 
مارس 2015 تاکنون، ریاض حامی دولت مستعفی یمن به ریاست منصور 
هادی است در حالی که امارات از نیروهای نزدیک به خود برای رسیدن 
به قدرت حمایت می کند. از این گذشته، امارات بیش از هر چیز از روند رو 
به گسترش ناامنی      ها در قلمرو خود می هراسد. این ناامنی بیش از هر چیز 
موجب فرار سرمایه از امارت دوبی به عنوان قطب اقتصادی جهان عرب 
می شود. لذا این کشور بعد از رونمایی انصاراهلل از توانمندی های موشکی و 
پهپادی خود و نیز انتشار لیست اهدافی در عمق خاک عربستان و امارات، 
درصدد جداسازی راه خود از عربستان برآمده و طبق مشاهدات میدانی 
در حال انتقال تانک      ها و س��ایر تجهیزات تهاجمی خود به بیرون از یمن 
است. در سایر موضوعات همچون چگونگی برخورد با ایران و رویکرد     ها 
در قبال سوریه نیز اختالف نظر بین دو کشور دیده می شود. در حالی که 
عربستان از برخوردهای تند علیه ایران استقبال می کند، امارات طرفدار 
رویکرد ایران هراسانه مبتنی بر مهار تهران است که بیشترین کارایی آن 
تعمیق نفوذ واشنگتن در منطقه است. مواضع محتاطانه ابوظبی در مورد 
حمله به کش��تی      ها در بندر فجیره و نیز سفر هیئت نظامی این کشور به 
تهران در اوج تنش های منطقه ای، مؤید این رویکرد اس��ت. در مجموع، 
آشکار شدن سطوح واگرایی در روابط عربس��تان و امارات بیش از همه 
از جهت تأثیرگذاری آن بر اهداف، منافع و سیاست های منطقه ای ایران 
حائز اهمیت است، چرا که این دو کشور در بهترین حالت، رقبای منطقه ای 
ایران هستند که سعی می کنند با سیاست های خود در کنار راهبردهای 

تحریمی و نرم امریکا، در راه مهار ایران قدم بردارند. 
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اشرف غنی: ارتش افغانستان را 
وجه المصالحه قرار نمی دهيم 

رئیس جمه�ور افغانس�تان ب�ا تأکی�د ب�ر ت�داوم و اس�تمرار 
پیمان ه�ای امنیت�ی ای�ن کش�ور ب�ا امری�کا و س�ازمان پیمان 
آتانتیک ش�مالی )ناتو( پس از حص�ول توافق صلح ب�ا طالبان، 
گف�ت، ب�ر س�ر نیروه�ای امنیت�ی افغ�ان معامل�ه نمی کنی�م. 
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان سه     شنبه شب در دیدار 
با نیروهای امنیتی و دفاعی این کش��ور گفت، نیازی به بستن پیمان 
جدید با امریکا و ناتو نیست. به گزارش بی بی سی، اشرف غنی تأکید 
کرد:»در اولین روز ش��روع مذاکرات با طالبان، در بیانیه ای مشترک، 
دولت افغانستان به عنوان دولت رسمی، مشروع و نماینده تمام مردم 
افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور نیز به عنوان شریک اصلی و 
قانونی جامعه جهانی معرفی خواهند شد«. او با تأکید بر حفظ تمامی 
پیمان های امنیتی افغانستان با کشورهای جهان، افزود، در مذاکرات 
با طالبان، نیروهای امنیتی کش��ور وجه المصالحه قرار داده نخواهند 
شد. رئیس جمهور افغانستان همچنین گفت:»آنهایی که فکر می کنند، 
دوران پس از سرنگونی دولت دکتر نجیب اهلل، آخرین رئیس جمهور 
تحت حمایت شوروی در افغانستان تکرار خواهد شد، خواب و خیال 
می بینند«. به نظر می رس��د که اظهارات رئیس جمهور افغانس��تان 
به دس��تیابی به یک توافق احتمالی بین امریکا و طالبان اشاره دارد. 
غنی گفت که افغانستان نه تنها به روابط با جامعه بین المللی نیازمند 
نیست بلکه نیروهای امنیتی افغانس��تان در صدر جنگ با ترور قرار 
داشتند و آنها از تمام جهان محافظت می کردند. وی افزود که به لطف 
نیروهای افغان، واشنگتن و نیویورک در امنیت هستند. اشرف غنی 
با تأکید بر اینکه توافقنامه ای که در آن هویت و اقتدار ملی افغانستان 
محفوظ نباشد، قابل قبول نخواهد بود، افزود:»برای انجام مذاکرات 
قید و شرطی نداریم اما صلح مشروط است و اولین شرط ما این است 
که نیروهای امنیتی و دفاعی ما قابل معامله نیستند«. هشتمین دور 
مذاکرات امریکا و طالبان که از س��وم اوت در دوحه قطر شروع شد، 
دو    شنبه پایان یافت و انتظار می رود به زودی توافقنامه ای میان امریکا 
و طالبان امضا ش��ود و پس از آن مذاکرات دولت افغانستان با طالبان 
آغاز ش��ود. انتظار می رود تواف��ق امریکا و طالبان زمینه س��از خروج 
نیروهای امریکایی از افغانستان و کاهش خش��ونت    ها در این کشور 
شود. روز سه     شنبه نشریه نیوزیوک گزارش داد که نیروهای امریکایی 
در افغانستان عملیات خود را علیه طالبان مسلح کاهش داده یا متوقف 
کرده اند. نیوزویک گفته اس��ت که این اقدام پس از آن صورت گرفته 
که دور هش��تم مذاکرات بین هیئت امریکایی و هیئ��ت طالبان در 
دوحه قطر به نتایجی رسیده است. دولت افغانستان، با این حال، این 
گزارش     ها را رد کرده و گفته که عملیات نیروهای افغان و بین المللی 

علیه شبه نظامیان به طور عادی ادامه می یابد. 

ورود مستقيم ترامپ 
به غائله چين ستيزان در هنگ کنگ 

 همزمان ب�ا کاهش تنش ناش�ی از اش�غال ف�رودگاه هنگ کنگ 
به دس�ت معترض�ان غربگ�را، رئیس جمه�ور امریکا خ�ودش با 
ورود به صحن�ه مدعی اع�زام واحده�ای نظامی چین به س�وی 
مرز ای�ن منطقه ش�د ت�ا مب�ادا آت�ش تنش    ه�ا در ای�ن منطقه 
بخوابد. ترامپ به رغ�م این ادع�ای آش�کارا تحریک  آمیز تاش 
ک�رده در براب�ر اته�ام چین�ی ب�ه دخال�ت امری�کا در تحوالت 
اخیر هنگ کن�گ خود را ب�ه کوچه چ�پ »نمی دانم چ�را« بزند. 
دونالد ترامپ در جدید    ترین اظهارنظر در مورد هنگ کنگ، در پیامی 
در توئیتر خود نوشت: » دستگاه های اطالعاتی ما به ما خبر داده اند که 
دولت چین نفرات ارتش را به س��وی مرز با هنگ کنگ فرستاده است. 

همه باید امنیت داشته باشند و خونسردی خودشان را حفظ کنند!«
رئیس جمهور امریکا در توئیت دیگری نوشته است: » خیلی     ها شخص 
من و ایاالت متحده را در مورد مشکالتی که در هنگ کنگ ادامه دارد 
مقصر می دانند. نمی دانم برای چه؟ « ظاهراً اشاره وی به اظهارات برخی 
رسانه های چین است که غرب و به خصوص ایاالت متحده را به تحریک 
معترضان در هنگ کنگ متهم کرده و انگیزه آن را فشار بر چین جهت 
توافق تجاری با امریکا دانسته اند.  دونالد ترامپ پیش تر با ابراز نگرانی 
در مورد ادامه تن��ش در هنگ کنگ، ابراز امیدواری ک��رده بود که در 

درگیری های این سرزمین کسی کشته نشود. 
برخی از منتقدان ترامپ او را به خاطر خودداری از موضعگیری قاطعانه  
در قبال برخورد دولت وابسته به چین در هنگ کنگ با معترضان مورد 
س��رزنش قرار داده و گفته اند که او به جای وارد آوردن فشار بر دولت 
چین برای احترام به خواست معترضان، صرفاً روی دستیابی به توافق 

تجاری با آن کشور تمرکز کرده است. 
در جریان تظاهرات اعتراضی دانش��جویان در هنگ کنگ، پرچم های 
امریکا و پالکارد    هایی با تصاویر ترامپ و درخواست از او برای » آزادسازی 
هنگ کنگ « نیز دیده شده اما دولت امریکا از محکومیت قاطعانه نحوه 
برخورد با معترضان و حمایت صریح از خواس��ت های آنان خودداری 
ورزیده است.  اعزام ارتش چین به سوی مرز با هنگ کنگ از سوی منابع 
رسمی چین تأیید نشده و برخی منابع خبری گفته اند که واحد    هایی از 
ارتش چین همواره در مرز و در داخل خاک هنگ کنگ مستقر بوده اند و 
قادر به همکاری با پلیس در برخورد شدید با تظاهرکنندگان هستند. 

در ادامه تظاهرات روزهای اخیر، شامگاه گذشته برای دومین روز پیاپی 
درگیری بین نیروهای پلیس و گروه های  طرفدار چین  با تظاهرکنندگان 
در فرودگاه بین المللی هنگ کنگ باعث توقف پروازهای این فرودگاه شد. 
فرودگاه هنگ کنگ از مراکز عمده رفت و آمد در منطقه خاور دور است و 
سال گذشته، حدود 75 میلیون مسافر از این فرودگاه استفاده کردند.  با 
این همه، روز گذشته باالخره مقامات فرودگاه اعالم کردند که معترضان 

محوطه فرودگاه را ترک کرده اند و پرواز    ها از سر گرفته شده است. 
 درخواست مردمی برای پایان فتنه

تصاویر منتشر ش��ده در این روزنامه چینی نشان می دهد که گروهی 
از معترض��ان خبرن��گار روزنام��ه گلوبال تایمز را به م��دت 20 دقیقه 
دستگیر کرده و دست و پاهای او را روی چرخ های حمل و نقل فرودگاه 
هنگ کنگ بس��ته اند و با زدن ضربه    هایی باعث شکس��ته شدن سر او 
شده اند. معترضان همه لوازم این خبرنگار را پس از آنکه گفتند او از آنها 
عکس می گرفته اس�ت، جست وجو کردند تا اینکه نیروهای امدادرسانی 
پس از 20 دقیقه در محل حاضر شدند و خبرنگار چینی را به بیمارستان 
منتقل کردند.  »شن یی« استاد دانشگاه فودان در شرق چین می گوید 
در هیچ جای دنیا چنین رفتار    هایی تحمل نمی شود. اعتراضات افراطی 
به خشونت انجامیده است.  او خاطرنشان کرد رفتار وحشیانه ای از سوی 

برخی معترضان سر زده است و باید به این مسئله رسیدگی شود. 
در همین حال، گلوبال تایمز می نویسد که ش��ماری از خبرنگاران در 
جریان این تظاهرات خشونت  آمیز از س��وی معترضان خشمگین در 
هنگ کنگ مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند و مردم از دولت هنگ کنگ 

خواسته اند وارد عمل شود و به این شرایط پایان دهد. 

 INF توجيه تراشي امريکا براي خروج از
با  انفجار اخير روسيه 

یک مقام ارش�د امریکایی که نخواس�ت نامش فاش شود، مدعی 
شده است که انفجار هفته گذشته در یک پایگاه نظامی در شمال 
روس�یه به برنامه موش�ک فوق فراصوت این کش�ور مرتبط بود. 
 به گزارش فارس، در حالی که تنش      ها بین واشنگتن و مسکو در نتیجه 
خروج امریکا از معاهده منع موشک های هسته ای میان بُرد موسوم به   
»INF« ادامه دارد، یک مقام امریکایی مدعی ش��ده ک��ه انفجار اخیر 
در شمال روسیه با برنامه این کش��ور در زمینه موشک فوق فراصوت 
)هایپرسونیک( ارتباط داش��ته اس��ت.  17 مردادماه منابع رسانه ای 
از وقوع انفج��اری در پادگان نظامی روس��تای »نِنوس��کا« در منطقه 
»آرخانگلسک « در شمال روسیه و وقوع آتش سوزی در این منطقه خبر 
دادند.  وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که این انفجار هنگام آزمایش یک 
»سیستم پیشرانه مایع« برای تولید موتور موشک اتفاق افتاده است. 
در حالی که تعداد کشته      ها ابتدا دو نفر اعالم شده بود، شرکت روس اتم 
بعداً اعالم کرد که پنج نفر در این حادثه کش��ته شده اند که همگی از 

دانشمندان اتمی روسیه بوده اند. 
به نوشته خبرگزاری رویترز، یک مقام ارش��د دولت دونالد ترامپ روز 
سه      شنبه اعالم کرد که از نظر واش��نگتن، انفجار هفدهم مردادماه در 
شمال روسیه به برنامه موشک فوق فراصوت »بروستنیک « )اسکای فال( 
ارتباط داشته اس��ت.  در گزارش رویترز آمده است: »روز دو     شنبه پنج 
دانشمند )روس( در شهر ساروف واقع در نزدیکی محل انفجار پادگان 
ننوسکا به خاک سپرده شدند. آژانس دولتی اتمی روس اتم اعالم کرده 
که دلیل این انفجار، بروز حادثه در جریان تس��ت موش��ک روی یک 

سکوی پرتاب دریایی در شمال روسیه بوده است.«
یک مقام امریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفت، 
واش��نگتن تا این لحظه در موقعیتی نیست که بگوید انفجار در شمال 
روسیه یک انفجار اتمی بوده است اما به این موضوع باور دارد که عناصر 

رادیواکتیو در این انفجار وجود داشته است. 
این مقام ارشد دولت امریکا معتقد است، انفجار در ننوسکا می تواند مانع 
مهمی در برنامه های مدنظر دولت روسیه ایجاد کرده باشد. وی افزود: هنوز 
مشخص نیست که دلیل انفجار ناشی از ناکامی در سیستم پرتاب موشک 
بوده باشد.  دونالد ترامپ هم روز گذشته درباره انفجار در روسیه واکنش 
نش��ان داده بود. او در پیامی توئیتری در این باره نوشت: »ایاالت متحده 
دارد اطالعات بیشتری درباره یک انفجار موشکی ناکام در روسیه به دست 
می آورد. ما هم فناوری مشابه، اما پیشرفته تری داریم. انفجار ]موشک[ 
» اسکای فال « روس��یه باعث نگرانی در مورد هوای اطراف آن تأسیسات 
و مناطق بس��یار فراتر از آن شده اس��ت. این خوب نیس��ت.« اظهارات 
امریکایی      ها درباره ماهیت انفجار در شمال روسیه به نظر مي رسد توجیهي 
براي ادعاي نقض  معاهده منع موشک های هسته ای میان بُرد موسوم به 

»INF« توسط روسیه و خروج امریکا از این پیمان باشد. 
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا 11مردادماه با اعالم خروج رسمی 
کشورش از این معاهده مدعی شده بود: »در تاریخ دوم فوریه 2019، 
ایاالت متحده به روسیه شش ماه فرصت داد به پایبندی به معاهده منع 
موشک های هسته ای میان برد بازگردد. روسیه مخالفت کرد، پس این 

توافق امروز پایان می یابد.«

ترامپ از استارت و WTO هم خارج می شود

هيستری خروج کاخ  سفيد
امریکا از 9 سازمان و توافق بین المللی خارج شده و دست کم 3 گزینه خروج هم روی میز است

سجادمرادیکالرده

امریکا طی دو سال    گزارش  یک
اخی�ر از 9 توافق و 
سازمان بین المللی خارج ش�ده ولی ظاهراً این 
پای�ان راه نیس�ت. در حالی ک�ه دیپلمات های 
امریکایی از خروج امریکا از پیمان استارت خبر 
می دهند، رئیس جمهور امریکا دیروز تهدید کرد، 
 )WTO( اگر نقاط ضعف سازمان جهانی تجارت
برطرف نشود، امریکا را از این سازمان هم خارج 
خواهد کرد، بماند که ترامپ پیش تر درباره خروج 
ب�ود.  داده  هش�دار  ه�م  نات�و  از 
امریکا در آس��تانه خداحافظی با »یک دو جین « از 
پیمان     ه��ا و ترتیبات بین المللی قرار گرفته اس��ت. 
دونال��د ترامپ طی 30ماه گذش��ته امری��کا را از 9 
س��ازمان و توافق بین المللی خارج کرده، آن هم با 
این استدالل که این پیمان     ها با منافع امریکا سازگار 
نیس��تند. اکثر توافقات و س��ازمان های بین المللی 
که امریکا از آنها خارج ش��ده، از جمله یونس��کو در 
چارچوب همان ترتیبات و نظم بین المللی ش��کل 
گرفته اند که امریکا بعد از جنگ جهانی دوم، خود را 
حافظ آن می داند، ولی حاال کاخ سفید می گوید که 
این توافقات دیگر منافع امریکا را تأمین نمی کنند و 
در چارچوب شعار »اول امریکا« ترامپ می خواهد از 
آنها خارج شود. رئیس جمهور امریکا و منابع نزدیک 
به او در کاخ سفید دیروز گفتند که او درصدد است 
که دست کم از دو سازمان و توافق بین المللی دیگر 
ش��امل س��ازمان جهانی تجارت)WTO(، پیمان 
کنترل تسلیحات هسته ای )استارت( و احتماالً ناتو 
نیز خارج ش��ود. البته  این آخری را ترامپ چندی 

قبل گفته بود ولی استارت و WTO را دیروز خودش 
و یک دیپلم��ات امریکایی در کش��اکش رقابت با 
روس��یه و چین خبر دادند. به گزارش ریانووستی، 
»توماس کانتریمن« معاون وزیر خارجه امریکا روز 
گذشته با اشاره به خروج اخیر امریکا از پیمان منع 
گسترش موشک های هسته ای میان برد)INF( گفت، 
واشنگتن به دنبال خروج از پیمان تسلیحاتی استارت 
است. معاهده کاهش استراتژیک تسلیحات هسته ای 
یا اس��تارت، نخستین بار در س��ال 1991 میالدی 
میان روسیه و امریکا به امضا رسید و در سال 1994 
اجرایی شد. این معاهده در دسامبر 2009 منقضی 
شد که به دنبال آن رؤسای جمهور امریکا و روسیه 
در آوریل 2010، معاهده »استارت جدید« را امضا 
کردند. پیمان تسلیحاتی »استارت جدید« در آوریل 
2010، برابر با فروردین 89، در شهر پراگ، پایتخت 
جمهوری چک، به امضای رؤسای جمهور امریکا و 
روسیه رسید و به موجب آن دو کشور متعهد شدند 
زرادخانه های هسته ای خود را تا 30 درصد کاهش 
دهند یا ب��ه عبارتی تعداد کالهک های هس��ته ای 
خود را تا حد 1550 کالهک اتمی برس��انند. پیش 
از اظهارات کانتریمن، رویترز روز سه شنبه به نقل از 
یک منبع دولتی امریکا گزارش کرده بود، کاخ سفید 
بر این باور است که اقدام روسیه در تولید موشک های 
مافوق صوتی کروز، مس��ئله تمدید پیمان استارت 
را زیر س��ؤال می برد ولی حاال کانتریمن که رئیس 
هیئت مدیره انجمن کنترل س��الح است می گوید 
جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید به شدت 
مخالف هرگونه پیمان تس��لیحاتی است. در نتیجه 

وی به دنبال آن اس��ت تا امریکا را از هرگونه پیمان 
تسلیحاتی خارج کند. کانتریمن افزود: اکنون هر سه 
کشور امریکا، چین و روسیه در حال تولید تسلیحات 
مافوق صوت هس��تند و بنابراین ای��ن دلیل خوبی 
برای خروج از تنها پیمان باقیمانده در زمینه کنترل 

تسلیحات نیست. 
همزمان با این بحث، دونالد ترامپ نیز تهدید کرده 
که این کشور را از سازمان جهانی تجارت نیز خارج 

می کند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ترامپ 
در جمع هواداران خود در ش��هر پیتسبورگ ایالت 
کالیفرنیا گفت: اگر مجبور شویم از این توافق خارج 
می شویم. آنها سال     ها ما را فریب داده اند و این اتفاق 
در طوالنی مدت دیگر اتف��اق نخواهد افتاد. ترامپ 
که تاکنون بار     ها سازمان جهانی تجارت را »فاجعه « 
و »مصیبتی « برای امریکا توصی��ف کرده، تهدید 
کرده که اگر این س��ازمان نتواند نقاط ضعفی را که 
به نفع برخی کشور     ها است رفع کند، ایاالت متحده 
امریکا به آن نیاز نخواهد داشت. ترامپ به تازگی به 
»رابرت الیتیزر « نماینده تجاری امریکا دستور داد 
تا با ایجاد تغییراتی در سازمان جهانی تجارت مانع 
از آن شود که کشورهای در حال توسعه از مفرهای 
قانونی این سازمان سوءاستفاده کنند. کاخ سفید 
در بیانیه ای اش��اره کرده که چین و بسیاری دیگر 
از کشور     ها ممکن اس��ت همچنان خود را به عنوان 
کشورهای در حال توسعه جا بزنند و »از قرار داشتن 
در چنین جایگاهی منفعت کسب کنند و به دنبال 
تعهدات کمتری در مقایسه با دیگر اعضای سازمان 
باشند.« اندکی بعد از انتش��ار این بیانیه، ترامپ در 
بیانیه دیگری اعالم کرد که سازمان جهانی تجارت 
»تضعیف«  شده به ویژه در شرایطی که ثروتمند     ترین 
کشور     ها ادعا می کنند که کشورهای در حال توسعه 
هس��تند و به منظور اجتناب از پی��روی از مقررات 
سازمان جهانی تجارت به طور ویژه با آنها برخورد 
می شود. در یادداشت کاخ سفید آمده است که هفت 
کشور از 10 کشور ثروتمند اقتصادی در جهان شامل 
برونئی، هنگ کنگ، کویت، ماکائو، قطر، سنگاپور و 
امارات اکنون مدعی هستند که در وضعیت »کشور 

در حال توسعه « قرار دارند. 
 ترامپ: دیگر به نف�ت و گاز خاورمیانه نیاز 

نداریم
رئیس جمهور امریکا با بیان اینکه وابستگی واشنگتن 
به انرژی غرب آسیا پایان یافته، گفت، ایاالت متحده 
اکنون به دنبال تسلط بر بازار انرژی جهان است. به 
گزارش فارس، دونالد ترامپ که سه      ش��نبه شب در 
گردهمایی »رشد انرژی و تولید « در شهر »موناکا« 
پنسیلوانیا صحبت می کرد، گفت: »احتماالً دیده اید 
که در تنگه      ها چه خبر اس��ت. قایق های امریکایی 
زیادی آنجا نیس��ت...  من از آن توافق خارج ش��دم 
و کار خوبی هم ک��ردم. ]ایران[ االن کش��ور کاماًل 
متفاوتی اس��ت. اما آنها دارند قایق های کشورهای 
دیگر را می گیرند. قایق ه��ای ما را نمی گیرند. یکی 
از موضوعاتی که به درس��تی و دقیق در رس��انه      ها 
مطرح شد، این اس��ت که دیگر قایق های زیادی از 
ما به آنجا نمی رود، چون ما نف��ت و گاز خودمان را 
داریم.«رئیس جمهور امریکا افزود: »ما دیگر به ]نفت 
و گاز[ خاورمیانه نیازی نداریم. به همین خاطر هم 
هست که ما نه فقط اس��تقالل انرژی می خواهیم...  
]بلکه[ ما دنبال تسلط امریکا بر ]بازار[ انرژی هستیم. 
به جای آنکه به کش��ورهای خارجی وابسته باشیم، 
االن به تولیدکنندگان امریکایی اتکا می کنیم. ما بر 
کارگران امریکایی اتکا می کنیم تا آینده خودمان را 

درست همین جا، در خاک امریکا، بسازیم.«

فهرست خروج امريکا
 از سازمان     ها و ترتيبات بين المللی

1- پیمان منع موشک های هسته ای میان برد 
با روسیه

2- قرارداد تج��ارت آزاد امریکای ش��مالی 
موسوم به نفتا

3- ترنس پاسیفیک
4-پیمان موشک های میان برد
5-پیمان آب و هوایی پاریس

6-یونسکو
7-شورای حقوق بشر سازمان ملل

8-آنروا
9-برجام

 گزینه های روز میز برای خروج:
1- استارت

2- سازمان جهانی تجارت
3- ناتو


