
70 سال از فاجعه گذشته است. بسياري از بازماندگان 
در گذر زمان جان دادند. انگشت شماري هنوز مانده اند 
اما ماندني كه با هر نفس خاطره آن روز س��ياه را به ياد 
مي آورند. باراك اوباما، رييس جمهور امريكا روز گذشته 
با حضور در محل يادبود كشته ش��دگان هيروشيما نام 
آنها را زنده كرد. حض��وري بي عذرخواهي. خبرگزاري 
فرانسه همزمان با حضور نخستين رييس جمهور امريكا 
در هيروشيما به سراغ چندبازمانده از تنها حمله اتمي 
تاريخ رفته است. آميكو 79 ساله است. روز حادثه تنها 
دو كيلومتر با منطقه اصابت بمب هاي اتم فاصله داشته 
اس��ت. خواهرش را همان روز در همان حادثه از دست 
داد. تنش ني��ز در تمام اين س��ال ها ميزبان جراحات 

متعدد بوده است. 
روايت آميكو از روز حادثه: ناگهان انفجار نوري آسمان 
را روش��ن كرد. به روي زمين پرتاب شدم. نمي دانستم 
چه اتفاقي رخ داده و حتي نمي توانستم حدس هم بزنم. 
آتش همه جا را فراگرفته بود. ما مي دويديم و شعله هاي 
آت��ش دس��ت از تعقيب م��ا برنمي داش��تند. در طول 
مسير قربانيان را مي ديدم. به انسان شباهت نداشتند. 
پوست هاي شان آويزان شده بود. چشم برخي كودكان 
از حدقه خارج شده بود. هنوز هم نمي توانم به خورشيد 
در حال طلوع نگاه كنم. مرا به ياد آن انفجار نور در آن روز 
سياه مي اندازد. هنوز از به يادآوري آن قلبم درد مي گيرد. 
پس از جنگ كودكاني كه بمب هاي اتمي امريكا آنها را 
يتيم كرده بود به خانه هاي شان بازگشتند. گانگسترهاي 

بسياري به هيروشيما آمدند و به آنها هم غذا براي بقا و 
هم اسلحه براي انتقام دادند. باراك اوباما مردي است كه 
مي تواند بر جهان تاثيرگذار باشد. اميدوارم كه امسال آغاز 
درك واقعي جهاني از اتفاق هايي باشد كه در هيروشيما 
و ناكازاكي رخ داد. كيكو 78 ساله تمام عمرش را صرف 
زنده نگه داش��تن خاطرات آن روز سياه كرده است. آن 
روز را با تمام جزيياتش به ياد دارد: اندكي پس از اصابت 
بمب، باران آمد. باران سياه. صف طويلي از زخمي ها را 
ديدم كه به ارواحي س��اكت ش��باهت داشتند. ناگهان 
دختربچه اي س��اق پايم را با مش��ت گرفت و با صداي 
بي نهاي��ت ضعيفي گف��ت: آب. بقيه صداه��ا هم نجوا 
مي كردند: آب. آب براي آنها آوردم اما پيش از آنكه لبي 
ترك كنند مرگ به سراغ ش��ان آمده بود. دود از پاركي 
كه در نزديكي ما بود، بلند مي شد. دود ناشي از سوختن 
پوست بدن انسان ها. به همه مي گويم كه آن روز جهنم 
 را به چشم ديدم. اما كس��ي باور نمي كند.  خانم پارك

83 ساله است و از اهالي كره. تشعشعات بمب اتم براي 
او دو هديه داشت: سرطان سينه و پوست. گفته مي شود 
كه 20 هزار كره اي در حمله اتمي به هيروشيما كشته 
شدند. بسياري از آنها در فاصله سال هاي 1910 تا 1945 
براي كار به ژاپن آمده بودند. خاطره پارك از آن روز سياه: 
همه چيز تكه تكه شد. همه جا مي سوخت. آنچه رخ داد 
به قدري غيرانس��اني بود كه توان توصيف آن با كلمات 
وجود ندارد. هيروشيما دريايي از آتش بود. مردم فرياد 
مي زدند: مي سوزم، مي سوزم. كمك كنيد. مي گويند 
بايد به حق حيات بشر احترام گذاشت اما جان كساني 
كه در حمله اتمي به هيروش��يما كشته شدند به اندازه 
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روسيه متحد مسلمانان است
والديميرپوتين، رييس جمهوري روسيه روز گذشته در نشست گروه نگرش راهبردي روسيه و جهان اسالم اعالم كرد: روسيه از موضع فعال كشورهاي اسالمي براي پابرجا شدن اصول عدالت و اولويت قانون در 
روابط بين الملل حمايت مي كنند. وي افزود: مسكو همواره متحد مطمئن جهان اسالم بوده و آماده است در حل مسائل مبرم به مسلمانان كمك كند. رييس جمهور روسيه همچنين ابراز اميدواري كرد: نشست 
كنوني گروه نگرش راهبردي روسيه و جهان اسالم به تقويت اعتماد و تعامل بين مسكو و كشور هاي اسالمي كمك كند. 

استفان دي ميستورا: 
اگر جنگ در رمضان مجاز است 

مذاكرات هم ممكن است 
مذاكرات سوريه به اغما رفته است و به 
گفته استفان دي ميس��تورا، فرستاده 
ويژه س��ازمان ملل متحد در امور س��وريه، دور جديد 
اين مذاكرات نيز تا دو يا سه هفته ديگر برگزار نخواهد 
شد. روز پنجشنبه روز مشورت دي ميستورا با شوراي 
امنيت بود. جلس��ه اي كه دو س��اعت و ني��م به طول 
انجامي��د و در نهايت هم ثمره آن بي خب��ري از زمان 
برگزاري دور جديد مذاك��رات بود. در تازه ترين بيانيه 
دي ميستورا در اين خصوص آمده است: بعد از گزارش 
ش��وراي امنيت، زمان آغاز دور جدي��د مذاكرات ژنو 
تعيين خواهد شد. دي ميستورا همچنين در تازه ترين 
اظهارات خود اعالم كرد كه دمشق به شكل مناسبي با 
سازمان ملل در زمينه ارسال كمك هاي بشردوستانه 
به ديرالزور همكاري مي كند. مساله آتش بس در سوريه 
و چون آن همچنان اصلي ترين دغدغه بازيگران  و چند 
منطقه اي و فرامنطقه اي درگير در اين بحران است. دي 
ميستورا در خصوص آتش بس احتمالي در ماه رمضان 
گفت: اگر گروه هاي درگير در سوريه براي ادامه جنگ 
در ماه رمضان آماده باش��ند، مطمئنا اين توانايي را نيز 
دارن��د كه براي صل��ح، گفت وگوها را آغ��از كنند. اگر 
درگيري ها در ماه رمضان ادام��ه پيدا كند، احتمال از 

سرگيري گفت وگوها وجود ندارد. 
مسكو بر حمالت هوايي خود افزوده است

همزمان با جدي تر ش��دن هدف ق��رار گرفتن مواضع 
تروريست ها در س��وريه، روز گذشته رييس عمليات 
اصلي س��تاد كل ارت��ش روس��يه از افزايش حمالت 
نيروي هوايي اين كش��ور عليه مواضع تروريست ها و 
مسيرهاي قاچاق نفت در س��وريه از تاريخ 20 ماه مه 
خبر داد. »سرگئي رادسكوي« تاكيد كرد جنگنده هاي 
روسي حمالت هوايي عليه سايت هاي غيرقانوني توليد 
نفت و مس��يرهاي قاچاق سوخت در سوريه را از تاريخ 
20 ماه مه )31 ارديبهشت( به شدت افزايش داده اند. 
رييس عمليات اصلي ستاد كل نيروهاي مسلح روسيه 
همچنين گفت كه مس��كو و واش��نگتن در خصوص 
ضرورت كاهش ظرفيت اقتصادي گروه هاي تروريستي 
داعش و جبهه النصره به توافق رس��يده اند. رادسكوي 
همچنين گفت: متاس��فانه جداي از درخواست هاي 
مكرر آنها براي هدف قرار ندادن مواضع جبهه النصره 
با اين بهانه كه يگان هاي معارضان به اصطالح ميانه رو 
نيز ممكن است در نزديكي محل حمالت هوايي باشد، 
ش��ركاي امريكايي ما تاكنون هيچ اق��دام قاطعانه اي 
در اي��ن رابطه نداش��ته اند. به گفته اي��ن مقام روس، 
كاميون هاي حامل تس��ليحات براي تروريس��ت هاي 
جبهه النصره همچنان وارد س��وريه مي ش��ود. گروه 
تروريستي جبهه النصره كه در استان هاي حلب و ادلب 
فعال اس��ت، مانع اصلي در اجراي توافقنامه آتش بس 

در سوريه به شمار مي آيد. 
قانون اساسي وارداتي نداريم 

»هيچ پيش نويس قانون اساسي به سوريه ارايه نشده 
است.« عبارتي كه پاس��خ به گمانه زني هاي رسانه اي 
اس��ت كه در چند روز گذش��ته مطرح شده است. روز 
گذشته دفتر رياست جمهوري س��وريه در واكنش به 
اخباري كه رسانه ها منتش��ر كرده و مدعي شدند كه 
روسيه پيش نويس قانون اساسي جديد سوريه را ارايه 
كرده است، اين مساله را تكذيب كرده و آن را بي اساس 
و بي ارزش خواند. در اين بيانيه آمده است: طي دو روز 
گذشته درباره پيش نويس قانون اساسي جديد كه به 
دمشق ارايه شده و اصالحات آن توسط سوريه سواالت 
بس��ياري مطرح شده اس��ت. هيچ پيش نويس قانون 
اساس��ي به سوريه ارايه نش��ده و آنچه رسانه ها در اين 
زمينه مي گويند كامال بي اساس است و صحت ندارد. 
هيچ قانون اساس��ي جديد س��وري در آينده از خارج 
ارايه نخواهد شد، بلكه س��وري خواهد بود و در داخل 
هم بررسي خواهد شد. عالوه بر اين فقط مردم سوريه 
بر س��ر آن توافق خواهند كرد و س��پس به همه پرسي 

گذاشته خواهد شد. 
پرتاب كمك از هوا 

انتقال كمك هاي انسان دوستانه به مردم سوريه يكي 
از محورهاي مورد تاكيد در نشست اخير گروه تماس 
در وين بود. بر همين اس��اس اس��تفان دي ميستورا، 
فرستاده ويژه سازمان ملل به سوريه اعالم كرده است 
كه روش زميني بهترين روش براي ارس��ال كمك ها 
به مناطق تحت محاصره در س��وريه است اما انتخاب 
گزين��ه پرتاب كمك ها از هوا در ح��ال حاضر به دليل 
عدم توانايي ها براي ريس��ك كردن است. استفان دي  
ميستورا در كنفرانسي خبري پس از نشست با اعضاي 
شوراي امنيت گفت: مس��اله فدراليسم هم اكنون در 
دستور كار مذاكرات ما نيست. نياز مبرمي براي ادامه 
مذاكرات بر اس��اس زمينه مش��ترك مبني بر متوقف 
ك��ردن درگيري ه��ا، بهبود اوض��اع ميدان��ي و ثبات 
احساس مي ش��ود. روس��يه و امريكا بايد روشي براي 
ارسال كمك هاي بشردوستانه براي مردم مناطق تحت 
محاصره ارايه كنند. گزارشاتي وجود دارد كه از كمبود 
حاد مواد غذايي كودكان معضميه در جنوب س��وريه 
خبر مي دهند. به ش��وراي امني��ت واقعيت مذاكرات 
س��وريه را ابالغ خواهي��م كرد و اين ش��ورا احتمال از 
سرگيري آن و بهترين راهكارها را بررسي خواهد كرد. 

دمشق آماده آغاز مذاكرات است 
رياض حداد، س��فير سوريه در روس��يه گفت: دمشق 
براي ازسرگيري مذاكرات سوريه در هر زماني آمادگي 
دارد، ولي معارضان تحت حمايت برخي كش��ورها در 
اين زمينه كارشكني مي كنند. به گزارش ايرنا، وي در 
مصاحبه با يك خبرگزاري روس در مورد علت به تعويق 
افتادن تاريخ ازس��رگيري مذاكرات سوريه گفت: اين 
پرسش را بايد از »استفان دي ميستورا« نماينده دبير 
كل سازمان ملل در امور سوريه و بازيگران بين المللي 
همچون روس��يه و امريكا پرسيد، اما در مورد آمادگي 
دمشق براي ازس��رگيري مذاكرات يادآور مي شوم كه 
اين آمادگي را داريم. دولت براي هر گونه مذاكره صلح 
آمادگي دارد و دستگاه رهبري سوريه بارها به ضرورت 
حل و فصل سياسي مس��ائل تاكيد مي كند، زيرا فقط 
س��وري ها حق دارند سرنوشت كش��ور خود را تعيين 
كنند، اما امروز مس��اله آمادگي دمشق براي مذاكرات 
نيس��ت، بلكه موانعي است كه در مس��ير حل و فصل 

سياسي مسائل كشور ايجاد مي شود. 

جان حشرات ارزش داشت. ميساكو 86 ساله مي گويد 
رنگ خاطره هايش از آن روز خاكستري است. سابق بر 
اين از امريكايي ها متنفر بودم اما امروز ديگر اين حس 
را نس��بت به آنها ندارم. مي خواهم اوباما را ببينم و به او 

بگويم: لطفا جنگ ديگري راه نيندازيد. 
بياييد مستقيم در چشم تاريخ خيره شويم

71 س��ال پيش در روز 6 آگوست س��ال 1945، هري 
تروم��ن، رييس جمه��ور امريكا بود. آلم��ان در جنگ 
شكست خورده بود و خبر سقوط هيتلر پخش شده بود. 
امريكا دو بمب اتم را به فاصله سه روز بر فراز هيروشيما 
و ناكازاكي انداخت. بي��ش از 140 هزار نفر در دم جان 
باختند. تقويم 27 ماه مه سال 2016 را نشان مي دهد. 
باراك اوباما، نخستين رييس جمهور سياهپوست امريكا 
دوشادوش شينزو آبه، نخست وزير ژاپن ايستاده است. 
پرچم امريكا به شكل سنجاق سينه اي روي لبه كت وي 
به چشم مي خورد. صداي فالش دوربين عكاس ها فضا 
را پر كرده است. دوربين ها روي صورت چهل و چهارمين 
رييس جمهور امريكا زوم شده است. تاج گل را تحويل 
مي گيرد. چند قدم جلو مي رود و تاج را در محل مناسبي 
به روي زمين مي گذارد. دوربين ها خطوط چهره اوباما 
را نشانه گرفته اند. رييس جمهور امريكا چشم هايش را 
مي بندد، شانه ها را اندكي به سمت جلو متمايل مي كند 
و پس از چند ثانيه ايس��تادن در مقابل جايگاه به عقب 
بازمي گردد. نمايش در بوس��تان صلح هيروشيما تمام 
ش��د. اوباما به وعده اش وفادار مان��د: عذرخواهي انجام 
نشد. باراك اوباما در س��خنراني خود گفت: ما به اينجا 
آمده ايم تا درباره نيروي ويرانگري تامل و انديشه كنيم 

چشم در چشم تاريخ پس از 70 سال 
كه در گذش��ته اي نه چندان دور از بند رها شد و فاجعه رييس جمهور امريكا در هيروشيما عذرخواهي نكرد 

و مرگ ب��ه همراه آورد. ما براي س��وگواري مردگان به 
اينجا آمده ايم. ما تمام��ي آن بيگناهاني را كه در قوس 
هول آور جنگ، جان از كف دادن��د به ياد مي آوريم اما 
امروز، مس��ووليت مش��ترك ما اين است كه مستقيما 
به چش��م تاريخ خيره شويم و از خود بپرسيم چه رفتار 
متفاوتي بايد در پيش گيريم ت��ا از وقوع مجدد چنين 
رنجي پيشگيري ش��ود. رييس جمهور امريكا در ادامه 
سخنانش جلوگيري از وقوع چنين رخدادهايي را يك 
»مسووليت مشترك« دانست و ضمن ابراز اميدواري 
به نابودي سالح هاي هسته اي افزود كه هرگز نبايد ياد 
و خاطره هيروش��يما از ذهن ها زدوده شود. وي درباره 
روابط امريكا و ژاپن گفت: »از آن روز سرنوشت س��از به 
بعد، تصميم گيري هاي مان اميدبخش بوده است. امريكا 
و ژاپن نه تنها با يكديگر متحد ش��ده اند بلكه دوس��تي 
اين دو كشور از مناقش��ه اي كه درگير آن بودند بسيار 
ثمربخش تر اس��ت.«رييس جمهوري امريكا افزود كه 
كش��ورهايي مانند امريكا كه زرادخانه هسته اي دارند، 
بايد در پي جهاني بدون اين تس��ليحات باش��ند. اوباما 
گفت: »ش��ايد در طول زندگي من، ب��ه اين هدف نايل 
نشويم اما تالش مجدانه مي تواند امكان وقوع فاجعه را 
از بين ببرد.«رييس جمهوري امريكا با بيان ناراحتي و 
اندوه خود، ابراز اميدواري كرد كه بمباران هيروشيما و 
ناكازاكي »طلوع جنگ اتمي« نبوده و »سرآغاز بيداري 

اخالقي« باشد. 
نمايشي براي اتحاد توكيو- واشنگتن 

ب��اراك اوباما پ��س از اين اظه��ارات ب��ا دو بازمانده از 
هيروش��يما صحبت كرد. س��خنان آنها در رس��انه ها 
بازتابي نداش��ت اما دوربين ها تصاويري از خنده اوباما 
با بازمانده 91 س��اله و در آغوش كشيدن ديگري را كه 
حدودا 79 سال سن داش��ت، ثبت كردند. رسانه هاي 
امريكايي مي گويند كه حضور اوباما در هيروشيما براي 
به نمايش گذاشتن اتحاد امريكا و ژاپن بود. اوباما و آبه 
در تمام طول سفر و بازديد از يادبود قربانيان حمله اتمي 
دوشادوش هم راه مي رفتند. با هم به موزه صلح رفتند 
و اوباما در دفتر يادبود مخصوص موزه چند خط نوشت: 
ما درد و رنج جنگ را مي شناسيم. بياييد اين شجاعت 
را در كنار هم پيدا كنيم كه مروج صلح بوده و به دنبال 
جهاني عاري از سالح اتمي باشيم.  رييس جمهور امريكا 
7 سال پيش در سال 2009 هم در سخنراني در پراگ 
در حالي كه هنوز رييس جمه��ور تازه نفس امريكا بود 
خواهان تالش هاي بين المللي براي رسيدن به جهاني 
عاري از س��الح اتمي شد. سخناني كه به اهداي جايزه 
صلح نوبل به وي منتهي شد اما بازتاب عملي چنداني در 
سياست هاي اتمي امريكا در دو دوره رياست جمهوري 
اوباما نگذاشت. باراك اوباما در حالي در آخرين ماه هاي 
حضور خود در كاخ س��فيد به هيروشيما سفر كرد كه 
در داخ��ل امريكا نظرات در خص��وص تاييد يا رد اقدام 
امريكا در حمله اتمي به هيروش��يما و ناكازاكي بسيار 
متضاد است. بر اساس نظرسنجي اي كه سي بي اس آن 
را منتشر كرده است، 43 درصد امريكايي ها اقدام امريكا 
در استفاده از بمب اتم را درست و 44 درصد امريكايي ها 
آن را رد مي كنند. ميزان تاييد اين حركت در چندسال 
اخير كاهش فاحشي داشته است. بر اساس نظرسنجي 
گالوپ در جوالي 2005، اكثريت امريكايي ها اين اقدام 
امريكا در س��ال 1945 را با توجه به معادله هاي جنگ 

وقت تاييد مي كردند. 

هيات رياض توان 
تصميم گيري ندارد

چرا خودزني مي كنيم؟
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چهره ها - خبرها

ادامه از صفحه اول

رويارويي با 
تاريخ

اوباما در مراس�م يادبود 
گفت: ما براي سوگواري 
مردگان به اينجا آمده ايم. 
ما تمام�ي آن بيگناهاني 
را كه در ق�وس هول آور 
جنگ، جان از كف دادند 
به ياد مي آوريم اما امروز، 
مس�ووليت مش�ترك ما 
اين اس�ت كه مس�تقيما 
ب�ه چش�م تاري�خ خيره 
ش�ويم و از خود بپرسيم 
چه رفت�ار متفاوتي بايد 
در پيش گيريم تا از وقوع 
مج�دد چني�ن رنج�ي 

پيشگيري شود.

گروه جهان| س��ران كشورهاي بزرگ صنعتي جهان 
»جي 7« متش��كل از امريكا، كانادا، آلم��ان، بريتانيا، 
فرانس��ه، ايتاليا و ژاپن در ايسه ش��يماي ژاپن گرد هم 
آمدند تا در خصوص مهم ترين مس��ائل و چالش هاي 
جهاني گفت وگو و تصميم گيري كنند. مسائلي همچون 
مبارزه با تروريسم، خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، بحران 
مهاجران و اختالف مرزي چين در درياي جنوبي خود 
با همسايگان از جمله مهم ترين مباحثي بود كه ميان 

رهبران هفت كشور جهان مطرح شد. 
چالش درياي جنوبي چين

گروه هفت در بيانيه پاياني خود نس��بت به تنش هاي 
موجود در آسيا هشدار دادند. در اين مذاكرات با اشاره 
به مناقشه چين در درياي جنوبي چين به وضوح نشان 
مي دهد كه روابط مناسبي ميان كشورهاي شرق آسيا 
از جمله ژاپن و چين وج��ود ندارد. رهبران گروه جي7 
در بيانيه پاياني خود سعي كردند كه اين سيگنال را به 

چين ارسال كنند كه به قوانين بين المللي پايبند باشد. 
در بيانيه رهبران هفت كشور آمده است كه »ما در مورد 
وضعيت در درياي چين شرقي نگران هستيم و مديريت 
صلح آميز و حل و فصل اختالفات در شرايط كنوني بسيار 
مهم است.«چين مي گويد كه از دو سال گذشته حضور 
نظامي خود را در درياي چين شرقي را گسترش داده و 
مدعي است جزاير مورد اختالف كشورها در اين منطقه 
متعلق به اين كشور است و اكنون گزارش ها نيز حاكي 
از آن است كه چين در حال گسترش فضاي نظامي در 
اين منطقه اس��ت. ژاپن اما تالش مي كند با استفاده از 
اجالس هاي مختلف چين را در اين زمينه تحت فش��ار 
قرار دهد. س��خنگوي وزارت امورخارجه چين نيز پس 
از بيانيه جي7 اعالم كرد كه ما از بيانيه بس��يار ناراضي 
هس��تيم. ما امي��دوارم بوديم كه ج��ي 7 يك نگرش 
واقع بينانه و بي طرف نس��بت به موضوع داشته باشد و 
با اظهارات غيرمسووالنه به اختالفات ارضي دامن نزند. 

جهان

امريكا

با اين حال بايد گفت كه چين يك شريك تجاري بزرگ 
براي اعضاي جي7 محس��وب مي شود كه تمركز خود 
را نيز در اين نشس��ت بر راهكارهاي حل اختالف صلح 
آميز قرار دهند. اي��ن بيانيه جي7 پيش از اعالم دادگاه 
بين المللي در مورد درياي چين جنوبي است و اين نوع 
اقدامات مي تواند پنج تريليون دالر تجارت ساالنه از اين 

دريا را به خطر بيندازد. 
مبارزه با تروريسم و كمك به ثبات عراق

بخش مهم ديگري كه اجالس س��ران جي7 را به خود 
اختص��اص داد موضوع مب��ارزه با تروريس��م بود. اين 
كشورها براي جلوگيري از فروپاشي عراق و براي باثبات 
كردن و بازسازي اين كشور، كمكي 3/6 ميليارد دالري 
در اختيار اين كش��ور مي گذارند. اي��ن برنامه از طريق 
صندوق بين المللي پول عملي خواهد شد. با اين كمك 
باي��د نفوذ داعش در ع��راق از بين ب��رود. آنگال مركل، 
صدراعظم در پايان نشست سران كشورهاي جي 7 در 
ژاپن گفت كه هدف هفت كشور بزرگ صنعتي مبارزه با 
علل آوارگي مردم در اين كشور جنگ زده است. او با توجه 
به اين موضوع كه هنوز بخش هاي گسترده اي از خاك 
عراق در كنترل داعش است گفت: »اعتقاد راسخ ما اين 
است كه عراق بايد باثبات شود«آلمان چند هفته پيش 
نيز اعالم كرده بود كه قصد دارد اعتباري 500 ميليون 
يورويي در اختيار ع��راق قرار دهد. مركل گفت كه اين 
اعتبار در كمك هايي كه از سوي جي 7 تصويب شده، 

منظور شده است. 
استفاده از آبه نوميكس

ش��ينزو آبه ، نخس��ت وزير ژاپ��ن و ميزبان اي��ن دور از 
نشست س��ران گروه جي7 در پايان مذاكرات گفت: ما 
با رهبران جي هفت توافق كرديم تا همه منابع خود را 
براي اقدامات اصالحي و س��اختاري نظام مالي جهان 
به كار ببندند. گفتني اس��ت كه شينزو آبه زماني كه در 
سال 2012 نخس��ت وزير ژاپن شد سيستمي را به نام 

»آبه نوميكس« راه اندازي كرد كه در آن يك استراتژي 
سه جانبه مالي براي بهبود سيستم اقتصادي كشور بود 
كه از تمامي ابزارهاي پولي، مالي و ساختاري براي احيا و 
بهبود اقتصاد انجام شود و اكنون رهبران جهان متعهد به 
انجام اين ساختار شده اند. اين موضوع براي جلوگيري از 
سقوط اقتصاد جهاني در شرايط بحراني انجام مي گيرد. 
زيرا پيش بيني ها حاكي از آن است كه ژاپن به احتمال 
زياد با توجه به ركود در اقتصاد چين در شرايط مساعدي 
به سر نمي برد و اين نگراني وجود دارد كه اقتصاد سوم 

جهان وارد يك بحران اقتصادي شود. 
نگراني از خروج بريتانيا

رهبران هفت كش��ور صنعتي جه��ان در بيانيه پاياني 
خود عن��وان كردند، خروج احتمالي بريتانيا از اتحاديه 
اروپا »تبعات جدي« بر رش��د اقتص��اد جهاني خواهد 
داشت. در بخش ديگري از بيانيه آمده است كه خروج 
بريتانيا موجب كندي آهنگ تجارت، سرمايه گذاري و 
اشتغالزايي مي شود و اقتصاد جهان را با »تهديد ديگري« 
روبه رو مي كند. آنگال مركل، صدر اعظم آلمان نيز گفت 
كه رهبران حاضر در ايسه شيما بر سر عدم خروج بريتانيا 
از اتحاديه اروپا اتفاق نظر دارند. وي درعين حال تاكيد 
كرد كه اين موضوع در دستور كار اجالس گروه 7 نيست. 
گفتني اس��ت، ديويد كامرون، نخست وزير بريتانيا در 
سخنراني نشست جي7 عنوان كرد كه در كمپين خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا نمي پيوندد و از آن نيز حمايت 
نمي كند. اين س��خنان در حالي عنوان شد كه بوريس 
جانسون، شهردار سابق لندن و از جمله حاميان كمپين 
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در مصاحبه اي اعالم كرد 
كه هنوز براي كامرون دير نش��ده تا به كمپين خروج از 
اتحاديه اروپا بپيوندد. گفتني است، رفراندوم ماندن يا 
رفتن بريتانيا از اتحاديه اروپا در 23ژوئن برگزار مي شود 
كه سرنوش��ت و آينده رابطه اتحاديه اروپا با بريتانيا را 

تعيين مي كند. 

نشست »جي7« در سايه چالش هاي بزرگ جهاني

ترامپ نامزد نهايي جمهوريخواهان

س��خنگوي جنبش مردمي 
انصاراهلل يم��ن در گفت وگو 
ب��ا روزنامه لبنان��ي االخبار 
در پاس��خ به اين سوال كه با 
پايان پنج هفته از مذاكرات 
به چه نتايجي با طرف مقابل 

رسيده ايد، گفت: تا اين لحظه به چيزي كه بتوان آن را 
پيشرفتي قابل مالحظه يا قطعي ناميد دست نيافته ايم 
اما ش��اهد مذاكرات پراكنده اي در زمينه هاي مختلف 
سياس��ي، امنيتي، نظام��ي، اقتصادي و انس��اني و نيز 
بررسي تشكيل دولت وحدت ملي بوده ايم. تمركز در اين 
مذاكرات بيشتر بر ابعاد سياسي و امنيتي و ادامه تثبيت 
اقدامات نظامي بود. متاسفانه به دليل اينكه هيات رياض 
مشاركت خود در مذاكرات را به حالت تعليق در آورد و 
سه مرتبه بدون هيچ دليل واقعي از مذاكرات كنار كشيد 
ما نتوانستيم از تمام فرصت خود در كويت استفاده كنيم. 
در واقع علت اصلي كناره گيري آنها از مذاكرات لجاجت و 
تالش براي طوالني كردن و شكست مذاكرات كويت بود. 
سخنگوي جنبش مردمي انصاراهلل يمن در ادامه در پاسخ 
به اين سوال كه چه چيزهايي را بزرگ ترين مانع در مسير 
گفت وگو با طرف ديگر مي بيني��د، گفت: طرف مقابل 
قدرت تصميم گيري نداشته و رويكرد مشخصي ندارد. 
گاهي از حضور در مذاكرات خودداري مي كند و با تشديد 
موضع گيري هاي خود شروطي را تعيين مي كند و سپس 

روز بعد موضع گيري كامال متفاوتي در پيش مي گيرد.

 چشم اندازهاي بصري درون ش��هري داراي كاستي هاي 
زيادي اس��ت. تهران بيش از آنكه شهر زندگي شده باشد، 
شهر كار و كسب درآمد شده است و همين امر اثرات منفي 
بر روحيه و روان س��اكنان آن ايجاد مي كن��د. از آلودگي 
ه��وا و ترافيك گرفته تا بي نظمي هاي ناش��ي از رانندگي 
يا عدم توجه به مقررات و ش��رايط رفت وآمد در پياده روها 
يا مكان هاي عمومي، يا وجود س��اختمان هاي بدقواره، يا 
آلودگي هاي صوتي ناشي از ساخت وسازهاي تمام نشدني، 
همه و همه زندگي در ش��هر را بيش از حد س��خت كرده 
است. به طور طبيعي ش��هرداري نيز كوشش هايي براي 
جبران اين ضعف ها انجام داده است. برخي از اين اقدامات 
عادي و مرسوم است، ولي برخي ديگر نيز ابتكاري است و 
اثرگذاري بيشتري دارد. ايجاد نگارخانه اي به وسعت شهر 
در سال گذشته و سپس اقدام مشابه براي آموزش رفتارهاي 
تامين كننده سالمتي شهروندان در زمستان سال گذشته 
از اين نمونه اند كه نه تنها در داخل كش��ور از سوي قاطبه 
مردم با اس��تقبال روبه رو شد و انعكاس اين استقبال را در 
رسانه ها مي ديديم، بلكه در سطح رسانه هاي بين المللي 
نيز به عنوان اقدامي ابتكاري ش��ناخته ش��د، و در نهايت 
حس��ي جديد از زندگي در شهر تهران ايجاد كرد و نگاه به 
شهرداري و مديريت شهري را نيز تلطيف و دگرگون كرد. 
مردم حس كردند شهرداري فقط پي كسب درآمد نيست، 
بلكه در مقام ارايه خدمات و به ويژه خدمات فرهنگي نيز 
هس��ت. اتفاقي كه در اين دوره از برنام��ه  نگارخانه اي به 
وسعت ش��هر رخ داد تقارن آن با دو مناسبت ايام شعبانيه 
و نيز سالروز آزادي خرمشهر بود و لذا مخالفان اين طرح با 
سنگر گرفتن پشت اين دو مناس��بت و ذكر اين نكته كه 
نگارخانه اين دو رويداد را تحت ش��عاع قرار داده است، به 
نقد اين رويداد مهم فرهنگي پرداختند. در اين مورد ذكر 
دو نكته مهم اس��ت. فرض كنيم انتقاد مذكور وارد باشد. 
خوب اين دليل نمي ش��ود كه كل كار را زير سوال ببريم. 
مي توان درخواس��ت كرد تا حدي كه ممكن است جبران 
يا براي س��ال هاي آينده به اين نوع تقارن ها توجه شود. به 
عالوه شهرداري كه از نيروهاي اصولگرا و ارزشي مورد نظر 
منتقدان هستند، حتما به اين انتقادات توجه خواهد كرد 
و اين طبيعت كارهاي مشابه است كه مي توان از آن درس 
گرفت و ايرادات را رفع كرد. ولي نكته مهم اين است كه اصل 
اين انتقاد نيز وارد نيست. زيرا نوعي تقابل ميان اين دو روز و 
يادآوري آن با تابلوهاي فرهنگي ايجاد مي كند، در حالي كه 
در ذهن مردم اصوال چنين تقابلي وجود ندارد. اعياد شعبانيه 
از طريق برنامه هاي ديگر در سطح وسيع در جامعه ديده 
شد. آزادي خرمشهر نيز تحت تاثير اين رويداد قرار نداشت. 
فرض كنيم كه به جاي اين تابلوها همان تبليغات هميشگي 
كاالهاي خارجي بود. آيا كسي آنها را موجب بي توجهي به 
سالروز فتح خرمشهر معرفي مي كرد؟ قطعا خير، زيرا اين دو 
مساله جايگزين يكديگر نيستند. افراد مخالف چون در پي 
مخالفت بوده اند، يا انتظار داشتند كه همه تابلوها براي اين 
دو موضوع اختصاص يابد، چنين برداشتي دارند، در حالي 
كه اصوال افزايش اين تابلوها در بسياري از موارد ضدتبليغ 
اس��ت و ممكن اس��ت در ذهن بيننده اثر منفي بگذارد. 
اتفاقا تداخل داشتن تابلوهاي اين مناسبت ها با تابلوهاي 
نگارخانه اثرگذاري بيش��تري براي آنه��ا ايجاد مي كند. 
تهاجم به اين برنامه و ايجاد دوگانگي ميان ارزش هاي دفاع 
مقدس و مذهبي با نگارخانه به وسعت يك شهر ضررش 
آشكارتر از آن است كه ناديده گرفته شود. فراموش نشود 
كه مطابق مطالعات و مشاهدات مردم تهران در حد بسيار 
بااليي از نگارخانه س��ال گذشته استقبال كردند بنابر اين 
تهاجم غيرمنطقي به چنين برنامه موفقي چيزي جز يك 

خودزني ملي نيست.

 هش�دار العبادي نس�بت ب�ه افزاي�ش خطرناك 
تحركات برخي گروه ها در بغداد

 عفو بين الملل: اتحاديه اروپا چشمانش را به نقض 
حقوق بشر در تركيه بسته است

 عقب نش�يني نيروه�اي داع�ش به داخل ش�هر 
سرت ليبي

 قب�رس ترك نش�ين؛ مقص�د نخس�تين س�فر 
نخست وزير جديد تركيه

 درخواس�ت مجدد س�ازمان ملل براي حمايت از 
غيرنظاميان در فلوجه

 اردوغان: دير يا زود نمايندگان حامي تروريسم را 
دادگاهي مي كنيم

 استعفاي وزير محيط  زيست اسراييل در اعتراض 
به حضور »ليبرمن« در كابينه

 اب�راز اميدواري مس�كو به تقوي�ت هماهنگي با 
واشنگتن درباره عمليات آزادسازي شهر رقه

سارا معصومي

دونال��د ترامپ ديگر نيازي نيس��ت نگران اش��خاص، رقبا و 
مخالف��ان درون ح��زب جمهوريخواه باش��د. او ديگر نامزد 
احتمالي حزب جمهوريخواه نيس��ت بلك��ه اكنون بايد او را 
نامزد نهايي حزب جمهوريخواه دانست. خبري كه خبرگزاري 
آسوشيتدپرس پنجشنبه شب با توجه به حمايت نماينده هاي 
غيرمتعهد ح��زب جمهوريخواه از ترامپ اعالم كرد. با توجه 
به آمار به دس��ت آم��ده ترامپ اكنون به ب��االي مرز 1237 
نماينده مورد نياز براي نامزدي حزب جمهوريخواه رسيده 

اس��ت. در صورتي كه هنوز راه براي رقابت هاي درون حزبي 
در ايالت هاي مختلف از جمله كاليفرنيا باقي مانده اس��ت و 
اكنون او مي تواند بدون هيچگونه رقيبي اكثر اين نمايندگان 
را به خود جذب كند و در كنوانسيون حزبي كليولند با خيالي 
راحت حضور پيدا كند. طبق گزارش آسوشيتدپرس با توجه 
به حمايت نمايندگان غيرمتعهد داكوتاي شمالي از ترامپ 
مي ت��وان تعداد نمايندگان كنوني حزب��ي ترامپ به 1238 
نماينده رس��يده است و رس��ما پيروز انتخابات درون حزبي 

جمهوريخواهان شده اس��ت. در حال حاضر هيچ كس توان 
جلوگيري از ترامپ براي نماينده ش��دن را نخواهد داشت. 
سيصد نماينده تا انتهاي انتخابات درون حزبي باقي مانده اند 
كه ترامپ مي تواند با درو كردن آنها محبوبيت خود را درون 
حزب جمهوريخواه افزايش دهد و حتي اكنون كار به جايي 
رس��يده اس��ت كه مخالفان ترامپ چاره اي جز حمايت از او 
ندارند. البته هنوز رقباي سابق ترامپ از جمله تد كروز، ماركو 
روبيو، جان كسيچ كه نمايندگاني را درون كنوانسيون نهايي 

حزب دارند از وي حمايت نكرده اند اما مجموعه نمايندگان 
و آراي آنها نيز در كنوانس��يون ديگر نمي تواند جلوي دونالد 
ترامپ را براي نامزد نش��دن در ح��زب جمهوريخواه بگيرد. 
كارزار انتخاباتي جمهوريخواهان با فراز و نشيب هاي فراواني 
همراه بود، مناظره ها حتي به شخصي ترين مسائل نامزدها 
كشيده شد و طرفين هيچ مرزي را براي اظهارات خود رعايت 
نمي كردند و حاال كس��ي كه از تمامي نامزدها تند و تيز تر و 
بي پرواتر بود به عنوان نامزد نهايي حزب معرفي شده است. 
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