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اردن در حمایت از سیسی: 
امنیت مصر، امنیت ماست

وزیر خارجه اردن در تمــاس تلفنی با همتای 
مصری خود بر حمایت امان از قاهــره در مقابله با 
هرگونه تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور و نیز 
لزوم انجام هرگونه تالشی برای برقراری آتش بس 
در لیبی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی 
ترکیه، طبق بیانیه منتشــر شــده از سوی وزارت 
خارجــه اردن، ایمن الصفدی، وزیــر خارجه این 
کشور در گفتگوی تلفنی با سامح شکری، همتای 
مصری خود ضمن بررسی آخرین تحوالت مربوط 
به بحران لیبی و تالش های انجام شده برای رسیدن 
به راه حلی سیاســی برای بحران این کشور، تاکید 
کرد: اردن در مقابله با هرگونه تهدیدی علیه امنیت 
و ثبات مصر کامال از این کشور حمایت می کند زیرا 
امنیت مصر را امنیت خود و ستون امنیت و ثبات کل 
منطقه می داند. الصفدی در ادامه بر لزوم انجام هر 
گونه تالشی برای برقراری آتش بس و نیز ممانعت 
از انجام هر اقدامی که لیبی را به میدان درگیری های 
منطقه ای و بین المللی تبدیل کرده و به ضرر منافع و 
امنیت لیبی و نیز امنیت همسایگان آن و کل منطقه 
بوده و بر بحران این کشور دامن بزند، تاکید کرد. بر 
اساس بیانیه یاد شــده، وزرای خارجه اردن و مصر 
تاکید کردند، باید تالش ها برای حل سیاسی بحران 
لیبی با توافق طرف های لیبیایی در اسرع وقت و به 
شکلی که امنیت، ثبات، حاکمیت ملی، تمامیت 
ارضی و منافع مردم آن مطابق با بندهای توافقنامه 
صخیرات و نتایج کنفرانــس برلین و نیز توافقنامه 
قاهره حفظ شود، همسو شوند. عبدالفتاح سیسی، 
رئیس جمهور مصر روز شنبه در اظهاراتی به احتمال 
مداخله نظامی مستقیم کشورش در لیبی در صورت 
استمرار پیشروی نیروهای دولت وفاق ملی به سمت 
شهر استراتژیک سرت اشاره کرد. دولت وفاق ملی 
لیبی روز یکشــنبه ضمن مخالفت با این سخنان 
سیسی آن را به منزله اعالم جنگ علیه لیبی قلمداد 
کرد. از چند هفته قبل درگیری هایی دراطراف شهر 
سرت میان نیروهای وابسته به دولت وفاق ملی لیبی 
تحت حمایت ترکیه و نیروهای وابســته به خلیفه 
حفتر در شرق این کشــور که تحت حمایت مصر، 

روسیه و امارات قرار دارند، باال گرفته اند.
    

ترامپ اعالم کرد: 
تعویق تحریم چین به علت 
مذاکرات تجاری دوجانبه

رئیس جمهوری آمریکا اعالم کــرد، به خاطر 
مذاکرات تجاری کنونی میان واشــنگتن و پکن، 
اعمال تحریم بر چین به خاطر بازداشت مسلمانان 
اویغور در استان ســین کیانگ را به تعویق انداخته 
اســت. به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه خبری 
هیل، دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا در 
مصاحبه ای با آکسیوس درباره اینکه چرا دولتش 
پیش از تصمیم وی برای امضای مصوبه کنگره که 
خواهان تحریم چین به دلیل »نقض حقوق بشر و 
سرکوب مسلمانان اویغور در استان سین کیانگ« 
بود، از اعمال تحریم بــر چین به خاطر این موضوع 
امتناع کرده، گفت: خب، چون ما وسط یک توافق 
تجاری بزرگ بودیم. وی افزود: نمی شود هنگامی که 
شما وسط یک مذاکره هستید، ناگهان تحریم هایی 
را بر طرف مقابل اعمال کنید. اما من تعرفه هایی را بر 
واردات کاالهای چینی اعمال کرده ام که بسیار بدتر 
از هرگونه تحریمی است که شما فکرش را بکنید. 
ترامپ همچنین تاکید کــرد که  هیچ قانونگذاری 
وی را برای اعمال تحریم علیــه چین طبق قانون 
ماگنیتسکی تحت فشار نگذاشته بود؛ قانونی که 
به دولت واشــنگتن اجازه می دهد تا تحریم هایی 
را بر افرادی که ناقضان حقوق بشر هستند، اعمال 
کند. وی گفت:  اگر کسی از من می خواست، به قانون 
ماگنیتسکی نگاهی می انداختم. اما هیچکس از من 
چنین درخواستی نکرد. هیچکس با من درباره این 
قانون صحبت نکرد. اگر کســی از من می خواست 
قطعا این قانون را مطالعــه می کردم. جان بولتون، 
مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در کتابش مدعی 
شده است که ترامپ شی جینپینگ، رئیس جمهور 
چین را ترغیب کرد تا کمپ های بازداشت مسلمانان 

اویغور را بسازد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

انتشار کتاب »اتاقی که در آن اتفاق 
افتاد؛ خاطرات کاخ ســفید« که قرار 
است امروز به صورت رسمی در سراسر 
آمریکا از آن رونمایی شود، جدیدترین 
دردسر دولت ترامپ به شمار می آید 
که به زعم بسیاری از تحلیلگراِن ایاالت 
متحده نوعی از یک افشــاگری روایی 
به حساب می آید. اگر نگاهی گذرا به 
تاریخ چهار ساله دولت ترامپ بیندازیم 
به وضوح می بینیم که دولت او در تاریخ 
ایاالت متحــده آمریکا تنها کابینه ای 
است که همه هم قطاران او یک به یک 
از آن جدا شدند و به گوشه ای نشستند. 
این گوشه نشینی صرفاً به معنای آن 
نیست که جداشدگان از قطار ترامپ 
در حال تماشای وی هســتند، بلکه 
تمام آنها به دنبال آن هستند تا فرصت 
خوبی برای تالفی به دســت بیاورند و 
ضربه نهایی را بر پیکره کاخ سفید وارد 
کنند. به عنوان مثــال کتاب »آتش و 
خشم« که توسط مایکل وولف حدود 
دو سال پیش نوشته شــد و در ایران 
هم در چندین نوبت چاپ شــد، یکی 
از همان ضرباتی اســت که به ترامپ 

وارد کردنــد و در مقطعی به تیتر یک 
اخبار و محور اصلی حرف و ســخن ها 
تبدیل شــد. بدون تردیــد این مدل 
از افشــاگری برای مقطعی می تواند 
یک جو رســانه ای و سیاسی سنگین 
برای ترامپ یا هر شــخص دیگری به 
وجود بیاورد؛ اما واقعیت این است که 
حافظه سیاســی و تاریخ بشر در تمام 
کره زمین، ثابت نیست و خیلی زود از 
بین می رود. در این راستا بحث دیگری 
که باید مورد توجه قرار بگیرد این است 
که جداشدگان از قطار کاخ سفید در 
دولت ترامپ چگونه از متن به حاشیه 
رانده شدند و اساسا شخصیت آنها برای 
افشاگری در چه حد و سطحی است؟ 
بگذارید کمی مشخص تر در این مورد 

صحبت کنیم. 
زمانی که رکس تیلرســون، وزیر 
خارجه پیشین دولت ترامپ، توسط 
وی از چینــش نفــرات کابینه کنار 
گذاشته شــد، بســیاری بر این باور 
بودند که همانند بســیاری از کسانی 
که از کاخ ســفید بیرون آمدند، دست 
به افشاگری و نوشــتن کتاب خواهد 
زد؛ امــا دیدیم که این اتفــاق نیفتاد. 
بسیاری معتقدند که ترامپ و بسیاری 
از مشــاوران و نزدیکان او مانند رودی 
جولیانی)وکیــل ترامپ(، دســت به 

تهدید تیلرســون زده اند و به همین 
دلیل او از افشــای برخی اطالعات و 
دالیلی که موجب کنار گذاشــتنش 
شــده بود، خودداری کرده است. این 
تحلیل ممکن اســت درست باشد اما 
باید متوجه باشــیم که افشاگری آن 
هم در چنین ســطوحی، بیش از هر 
چیز به شــخصیِت فردِی افشاکننده 
برمی گردد. تیلرســون یــک مدیر 
موفق در عرصــه اقتصادی و خصوصاً 
کمپانی های نفتی بزرگ آمریکا بود که 
اتفاقاً با روس ها هم رابطه خوبی داشت. 
ترامپ هم به همین دالیل او را به عنوان 
وزیر خارجــه انتخاب کرد تــا بتواند 
دیپلماســی اقتصادی را در چارچوب 
دیپلماســی سیاســی و چند جانبه 
جلو ببرد. به همین دلیل او بعد از آنکه 
اختالفاتش با ترامــپ باال گرفت کنار 
گذاشته شد و به سراغ حرفة اصلی خود 
رفت و عماًل بر تمام گمانه زنی ها خط 
بطالن کشید. از سوی دیگر او همانند 
بسیاری از نفراتی که کنار ترامپ بودند، 
تندرو و متعصب به حساب نمی آید. این 
مولفه ها در مورجیمز متیس )وزیر دفاع 
پیشین ترامپ( هم صدق می کند، اما 
بدون تردید در مورد »جان بولتون« 
نمی توان اینگونه فکر کــرد و به این 

جمع بندی رسید.

روایتی از اتاق بحران زنده!   
زمانی کــه جان بولتون از ســوی 
ترامپ به عنوان مشــاور امنیت ملی 
برگزیده و. به دنیا معرفی شد، نه تنها 
در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای 
اروپایی این ســوال به وجود آمد که 
چرا یک »تندروِی گردن ُســرخ« به 
این ســمت گماشــته شــده است؟ 
گردن سرخ ها طیفی از ساکنان جنوب 
امریــکا و مناطقی هســتند که تمام 
زندگی شان کشاورزی است و عالوه بر 
آن بسیار متعصب هستند. تعصب آنها 
به پرچم، سرود ملی، قانون اساسی و 
همچنین منافع ملی ایاالت متحده در 
کنار تأکید بر مذهب، مولفه هایی است 
که آنها را یک طیف هجومی و جنگجو 
در تمام عرصه ها به حســاب می آورد. 

بولتون از حیث شکلی و ماهوی، دقیقاً 
نماینده این طیف بود و همین موضوع 
باعث می شد تا تحلیلگران امور امنیتی، 
دفاعی و نظامی سخنان بولتون را مو 
به مو گوش بدهنــد؛ چراکه هر لحظه 
ممکن بود او فرمان یا دستوری بدهد 
که در یک جای دنیا قیامت به پا شود و 
بوی باروت همه جا را فرا بگیرد. ترکیب 
بولتون - ترامپ قطعاً خطرناک بود اما 
موضوع زمانی جالب شد که او همانند 
سایر نزدیکان ترامپ، حذف شد. اینکه 
مشاور امنیت ملی ترامپ با یک توئیِت 
وی از کاخ سفید اخراج می شود و بعدها 
دلیل ایــن کار، وجــود اختالف های 
متعدد گزارش می شود، نکته ای است 
حاکی از آنکه بولتون توســط ترامپ 
تحقیر شد و ظاهرا کتاب »اتاقی که در 
آن اتفاق افتاد؛ خاطرات کاخ سفید« 
که توسط او نوشته شده است، نوعی 
تالفی یا انتقام گیری به حساب می آید. 
بــدون تردیــد جایــگاه بولتون 
در کاخ ســفید اســت که این کتاب 
را از مابقی مســتثنی می کنــد؛ اما 
داده های موجــود حکایت از آن دارد 
که او پس از انتشــار این کتاب مورد 
غضب ترامپ و تیــم حقوقی وی قرار 
خواهــد گرفت. روزنامــه دیلی میل 
روز گذشته )دوشــنبه( به نقل از یک 
منبع کاخ سفید گزارش داده که گفته 
می شود دونالد ترامپ که پیشتر این 
کتاب را بسیار نامناسب توصیف کرده 
بود، از مشــاورانش پرســیده که آیا 
می شــود جان بولتون، مشاور سابق 
امنیت ملــی آمریکا را بابت افشــای 
اسرار محرمانه به زندان انداخت؟ این 
دقیقاً همان چیزی اســت که ترامپ 
می خواهد و بدون تردید طی روزهای 
آینده این اقدام انجام می شود. مساله 
اینجاست که بولتون در کتابش صریحا 
خاطراتــی را روایت کرده که نشــان 
می دهد ترامپ عماًل دیوانه ای است 
که همه )و در رأس آن منافع آمریکا( 
را به زحمــت و خطر می انــدازد. به 
عنوان مثال او در کتابش به صراحت 
اعالم کرده کــه والدیمیــر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه و شی جین 
پینگ، رئیس جمهــوری چین، هیچ 
نگرانی از بابت ترامپ ندارند و اساساً 
او را تهدیدی برای خــود نمی دانند! 

در جای دیگری از کتاب، نوع و جنس 
نگاه ترامپ به اروپایی ها و به خصوص 
امانوئــل مکــرون، رئیس جمهوری 
فرانســه مطرح شــده که او عماًل از 
کشورهای اروپایی خوشش نمی آمد 
و حتی آنهــا را شــرور می خواند. در 
مورد کره شــمالی و روابط ترامپ با 
کیم جونــگ اون هم نــکات جالبی 
آورده شده اســت که نشان می دهد 
پیونگ یانگ خیالش از بابت تهدیدات 
ترامپ راحت اســت و بولتــون این 
موضوع را عمالً کاهش هیمنه سیاسی 

-  امنیتی ایاالت متحده می داند. 
مســائل دیگری از جملــه تهدید 
کره جنوبی توسط ترامپ برای خروج 
نیروهایش در ازای دریافت پنج میلیارد 
دالر یا میل او به مذاکره با دولت سوریه 
بــرای آزادی زندانی های آمریکایی از 
موضوعاتی است که در کتاب بولتون 
آمده اســت، اما نکته اینجاســت که 
تمام این مســائل صرفاً یــک روایت 
است، نه ســند قطعی و مدون. اینکه 
ترامپ بولتون را به دلیل افشای اسناد 
محرمانــه تهدید به زنــدان و تحمل 
مجازات مسئولیت کیفری اش در این 
باره کــرده، می تواند به لحاظ حقوقی 
برای بولتون دردسرســاز شود؛ اما به 
دلیل اینکه هیچ سند رسمی در مورد 
اثبات اظهارات بولتون وجود ندارد، این 
کتاب می تواند باِب انتقاد بر او را باز کند. 
بدیهی اســت که داده های این کتاب 
برای مدتی به خوراک جنگ رسانه ای 
دموکرات ها تبدیل خواهد شد اما بعید 
به نظر می رســد که این کتاب بتواند 
پایگاه رای ترامپ در انتخابات 2020 

را با ریزش مواجه کند.

بررسی تبعات انتشار کتاب جان بولتون برای ترامپ

خودزنی به سبک محافظه کاران 
بولتون از حیث شکلی و 

ماهوی، نماینده طیف گردن 
سرخ ها بود و همین موضوع 

باعث می شد تحلیلگران 
امور امنیتی، دفاعی و نظامی 

سخنان بولتون را مو به مو 
گوش دهند؛ چراکه هر 

لحظه ممکن بود او فرمان یا 
دستوری بدهد که در یک 
جای دنیا قیامت به پا شود

داده های کتاب بولتون برای 
مدتی به خوراک جنگ 

رسانه ای دموکرات ها 
تبدیل خواهد شد، اما 

بعید به نظر می رسد که 
بتواند پایگاه رای ترامپ در 

انتخابات 2020 را با ریزش 
مواجه کند

روزنامه یسرائیل هیوم )اسرائیل الیوم( فاش کرد که رژیم صهیونیستی نشست های محرمانه ای با شورای انتقالی 
جنوب یمن برگزار کرده است. به گزارش ایســنا، روزنامه یسرائیل هیوم در گزارشــی با عنوان »دوست محرمانه 
جدید اسرائیل در یمن« نوشــت: مزدوران امارات در شــورای انتقالی جنوب یمن موضع مثبتی در قبال اسرائیل 
دارند اما اســرائیل هنوز روابط دیپلماتیک رسمی با این شــورا برقرار نکرده اســت. هانی بن بریک، معاون رئیس 
شورای انتقالی در توییتی نوشت: اعراب و اسرائیلی ها با راهکار تشکیل دو کشور 
موافقند و کشورهای عربی به دنبال عادی سازی روابط با اسرائیل هستند. بسیاری 
از اســرائیلی ها با این مواضع برخورد مثبتی داشته و به این شورا تبریک گفته اند. 
شورای انتقالی اواخر آوریل از خودمختاری شــهر عدن و تعدادی از استان های 
جنوبی خبر داد. این شــورا کنترل نهادهای حکومتی را در دســت گرفت. دولت 

مستعفی یمن این اقدام را کودتای مسلحانه دانست.

سخنگوی ریاست تشکیالت خودگردان فلسطین از وجود فشارها بر عباس جهت از سرگیری ارتباط با آمریکایی ها 
درخصوص طرح الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فلسطینی سما، 
نبیل ابو ردینه، سخنگوی ریاست تشکیالت خودگردان فلسطین خاطرنشان کرد: تصمیمی ملی در سطوح مختلف 
کمیته اجرایی، کمیته مرکزی فتح و رهبری فلسطین اتخاذ شده که بر اساس آن طرح الحاق بخش هایی از کرانه باختری 
به اراضی اشغالی، امری مردود است و این مسأله، موضعی اصولی قلمداد می شود. 
وی در ادامه افزود: محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین برای از 
ســرگیری تماس با آمریکایی ها در خصوص طرح الحاق کرانه باختری به اراضی 
اشغالی تحت فشار است اما موضع ما واضح و روشن است و اگر دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری آمریکا اعالم کرده است که قدس روی میز مذاکره نیست، محمود عباس 

در پاسخ به اظهارات وی گفته است که ترامپ روی میز مذاکره نیست.

محمود عباس برای از سرگیری ارتباط با آمریکا تحت فشار است!افشای ارتباط شورای انتقالی جنوب یمن با اسرائیل

رســانه های کره جنوبی روز گذشــته )دوشنبه( 
گزارش کردند، سئول در واکنش به برنامه کره شمالی 
برای ارسال شب نامه های پروپاگاندا در مرز، گزینه های 
نظامی را روی میز قرار داده است.  به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، کیم جون راک، سخنگوی ستاد مشترک 
ارتش کره جنوبی گفت: مــا از نزدیک در حال نظارت 
اقدامات ارتش کره شــمالی بابت برنامه ارســال شب 
نامه های ضد دولتی در مرز هســتیم. ما برای آمادگی 
در برابر احتماالت گوناگون وضعیت آماده باش خود را 
حفظ می کنیم. وی تاکید کرد، اگر هواپیمایی بر فراز 
منطقه غیرنظامی شده به پرواز درآید که نقض توافق 
جامع نظامی 20۱۸ بین دو کره محســوب می شود، 
سئول آماده اقدام نظامی است. بر اساس گزارش یک 
منبع نظامی که خواســت نامش فاش نشــود، نیروی 
هوایی کره جنوبی در پاسخ به تهدیدهای کره شمالی 

آماده اســت تا هواپیمای بدون سرنشــین شناسایی 
گلوبال هاوک را در مــاه ژوئیه به پــرواز درآورد. این 
پهپاد دارایی ارزشمند استراتژیک است چون می تواند 
تحرکات نظامی در دوردست ها را شناسایی کند. کره 
جنوبی چهار فروند از این پهپادها را به ارزش هر کدام 
بیش از 200 میلیون دالر به آمریکا ســفارش داده که 

تاکنون سه فروند آنها را تحویل گرفته است.

حقوق دانان نسبت به ســناریوی فاجعه آمیز در زندان 
المباحث در الدمام عربستان که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
به شکل خطرناکی در داخل ساختمان در حال رخ دادن است، 
هشدار داده اند در حالی که طبق آمارهای اعالم شده وزارت 
بهداشت این کشور، با رســیدن تعداد موارد ثبت شده ابتال 
در سراسر عربستان به بیش از ۱۵۷ هزار تن وضعیت خارج 
زندان نیز فاجعه بار است. منابع ویژه به سایت خبری العهد 
لبنان گفتند، زندگی بازداشت شدگان عقیدتی از ساکنان 
شیعه نشین القطیف، الدمام و األحساء در سایه سرپوش گذاری 
مستمر نظام سعودی درباره وضعیت بهداشت در داخل زندان 
دولتی المباحث از هفته ها پیش در معرض خطر قرار دارد. 
منابع اشاره کردند، تعدادی از زندانیان و کارمندان به کرونا 
مبتال هستند و این هشداری درباره نابسامانی اوضاع در سایه 
عدم پاسخ گویی به درخواست های خانواده های زندانیان برای 
اطمینان از وضعیت اعضای خانواده هایشان محسوب می شود. 

به گفته این منابع، بازداشت شدگان با سن باال و دیگر افراد 
مبتال به بیماری های مزمن در صورت ابتال به ویروس بیشتر 
در معرض خطر هستند به خصوص که اطالعات درزیافته از 
ابتالی تعدادی از زندانیان و نگهبانان زندان حکایت دارند. 
خانواده های بازداشــت شــدگان به دلیل رویکرد مقامات 
زندان در قبال فرزندان و اعضای محبوس خانواده هایشان 

نگران هستند.

تهدید کره جنوبی به انجام عملیات نظامی علیه کره شمالیفاجعه شیوع کرونا در زندان منطقه شیعه نشین عربستان

خبرخبر


