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مشروعيت شوراي حقوق بشر 
زير تيغ حضور رياض

جرمي كوربين: خانم مي،  آيا شما هنوز از عضويت ديكتاتوري سعودي حمايت مي كنيد؟ 

تمديد تحريم، با پاسخ ايران 
همراه خواهد بود

در سال 1996، آلفونسو داماتو، سناتور 
جمهوريخ��واه وقت ايال��ت نيويورك، 
طرح��ي را در كنگره امريكا مطرح كرد كه براس��اس 
آن چندين كش��ور از جمله ايران و ليبي مورد تحريم 
قرار گرفتند. به موجب اين طرح، هر دولت يا شركتي 
كه بيش از 40 ميليون دالر در صنايع نفت و گاز ايران 
س��رمايه گذاري كند، در دايره تحريم هاي امريكا قرار 
مي گرفت. از آنجايي كه اين قانون، براي جلوگيري از 
سرمايه گذاري در ايران و اخالل در مناسبات اقتصادي 
و ضربه زدن به ستون فقرات اقتصادي ايران يعني نفت 
و گاز طراحي شده بود و مي توانست عالوه بر ايران، به 
مناسبات اقتصادي كشورهاي ديگر هم لطمه وارد كند، 
به شدت از سوي ايران و جامعه بين المللي مورد اعتراض 
قرار گرفت چراكه براس��اس حقوق بين الملل، امريكا 
نمي توانست شركت يا دولتي را به دليل سرمايه گذاري 
در كش��ور ثالث مورد تحريم قرار دهد. اين مس��اله در 
كنار بازار جذاب نف��ت و گاز ايران و نيازهاي روزافزون 
كش��ورهاي مختلف به انرژي موجب شد تا بسياري از 
شركت هاي بزرگ نفتي به آن تحريم توجهي نكنند و 
در نهايت، تنها ش��ركت هاي نفتي امريكايي از حضور 
در بازار ايران محروم ش��دند. در واق��ع مي توان گفت 
ك��ه امريكايي ها با اي��ن تحريم تنها خ��ود را از حضور 
در بازار پرس��ود نفتي ايران منع كردند و البته موجب 
شدند تا وابس��تگي صنايع نفت و گاز ايران از آنها قطع 
ش��ده و ايران به فكر تنوع در بازار خود باشد. مقاومت 
شركت هاي بزرگ بين المللي در برابر اين قانون سبب 
ش��د تا تحريم هاي داماتو تنها قانون��ي در كاغذ باقي 
بماند و دولت امري��كا توان چنداني ب��راي اجراي آن 
نداش��ته باش��د و تنها به تمديد نمادين آن اكتفا كند. 
در مقابل، ايران مش��تريان جديدي از ايتاليا، فرانسه و 
همچنين كشورهاي ش��رقي و جنوبشرقي آسيا پيدا 
كرد و توانست به بومي س��ازي صنايع نفت و گاز خود 
شدت ببخش��د و از تجاربش در توسعه ميادين نفتي 
از جمله پروژه پارس جنوبي استفاده كند. با اين حال، 
اين قانون تا پايان سال ميالدي منقضي خواهد شد و 
پايان يافتن آن به بهانه اي براي برخي از دشمنان ايران 
در امريكا براي تحت ش��عاع ق��رار دادن برجام تبديل 
شده است. با وجود تالش ها و فشارهاي بسياري كه در 
اين رابطه از سوي سناتورهاي جمهوريخواه و همچنين 
برخي البي هاي صهيونيستي و عربي براي تمديد اين 
قانون مي شود، به نظر مي رسد كه تمديد آن در فضاي 
ايجاد شده پس از برجام تاثير چنداني در روابط ايران با 
ساير كشورها نداشته باشد و به همان سرنوشت نخست 
خود يعني شكست گرفتار ش��ود. هم اكنون ايران در 
ش��رايط جديدي قرار گرفته است و شاهد هستيم كه 
پس از دستيابي به توافق هسته اي كشورهاي مختلف 
از قاره هاي مختلف دنيا به ويژه اروپا، هيات هاي بلندپايه 
سياسي و اقتصادي را به تهران اعزام مي كنند و درصدد 
توس��عه مناس��بات با ايران از جمل��ه در عرصه انرژي 
هستند. بي ترديد تمديد اين قانون عكس  العمل جدي 
اين كشورها و آن ش��ركت ها را درپي  خواهد داشت و 
اثر سوء آن به واشنگتن بازخواهد گشت. البته تمديد 
آن پس از راي گيري در كنگره امريكا نيازمند امضاي 
رييس جمهور امريكاست. كاخ سفيد تاكنون درباره وتو 
يا عدم وتوي آن اظهارنظري نكرده و به نظر مي رسد آنها 
بر سر دوراهي تمديد يا عدم تمديد هستند اما پذيرش 
تمديد اين قانون، هرچند كه تاثير چنداني بر صنايع ما 
ندارد ولي مي تواند نشانه اي ديگر در تداوم سياست هاي 
يكجانبه و خصمانه امريكا عليه ايران باش��د و بر ديوار 
بي اعتمادي ميان تهران و واشنگتن بيفزايد. البته اين 
مساله اي است كه با استقبال تندروهاي امريكايي و به 
ويژه جمهوريخواهان مواجه خواهد شد. آنها در طول 
ايام مذاكرات هسته اي و پس از آن، از هر تالشي براي 
شكست مذاكرات و عدم اجراي توافق هسته اي دريغ 
نكردند و درصدد هستند با ايجاد ياس در طرف ايراني به 
شكلي، يك نوع بازدارندگي بين المللي عليه كشورمان 
ايجاد كنند. از طرفي، بسياري از نمايندگان كنگره به 
شكل س��نتي به نوعي وابس��ته به البي  صهيونيستي 
آيپ��ك يا كارتل هاي نفتي وابس��ته به جنگ طلبان يا 
برخي كشورهاي نفت خيز منطقه هستند و شايد اين 
افراد بخواهند با تمديد اين قانون به نوعي رضايتمندي 
اين البي ها و كارتل ها را به دس��ت آورند. در واقع، آنها 
با اين كار، به نوعي عليه ايران فضاس��ازي مي كنند كه 
مي تواند نياز تبليغاتي برخي كش��ورهاي منطقه كه 
گرايش��ات جنگ طلبانه و تنش زا دارند را براي مدتي 
برطرف س��ازد. با اين وج��ود، ما نبايد فك��ر كنيم كه 
دموكرات ها تافته اي جدابافت��ه از جمهوريخواهان و 
به عبارتي منجي ايران هس��تند. متاسفانه بسياري از 
دموكرات ها نيز ش��ناخت ناقص و سوء نسبت به ايران 
دارند يا به البي هاي عربي و اس��راييلي وابستگي هاي 
ش��ديدي دارند. در اين راس��تا، با وجود آنكه هيالري 
كلينتون – به عنوان نامزد پيشتاز انتخابات - از برجام 
به عنوان دس��تاورد دولت ب��اراك اوباما حمايت كرده 
است اما بي ترديد سياس��ت ها و نگاه او نسبت به ايران 
كامال منطبق با باراك اوباما نيس��ت. نگرش و عملكرد 
او در گذش��ته و همچنين كارزارهاي انتخاباتي امروز 
بيانگر آن است كه او درباره ايران رويكرد سختگيرانه تر 
و خصمانه تري را نس��بت به ب��اراك اوبام��ا در پيش 
خواهد گرفت. گرايش او به كش��ورهاي عربي حاشيه 
خليج فارس و همچنين رژيم اسراييل امر آشكاري است 
و بعيد نيس��ت كه او نيز همداستان با ديگر تندروهاي 
امريكاي��ي عالوه ب��ر موضع گيري ه��اي خصمانه تر، 
سلسله تحريم هايي را عليه ايران به بهانه هاي مختلف 
مانند مسائل منطقه اي، تروريسم و حقوق بشر اعمال 
كند. به س��خن ديگر، او در دوره نمايندگي اش در سنا 
و وزارت امور خارجه رفتاري تند داشت و ممكن است 
همان رويكرد با رياست جمهوري اش پررنگ شود. با اين 
وجود، دولت كنوني و آتي امريكا بايد متوجه باشد كه 
يكي از اهداف ايران در برجام، لغو تحريم ها و برداشته 
شدن موانع پيش روي او در فضاي تجاري و اقتصادي 
بين المللي اس��ت و امريكا موظف است همسو با ديگر 
ش��ركاي برجام، راه براي حضور عادي ايران در فضاي 
مناسبات كس��ب و كار بين المللي را تسهيل كند. آنها 
بايد متوجه اين مساله باشند كه ايران امروز، ايران پيش 
از برجام نيست و اقدامات يكجانبه آنها با پاسخ ايران چه 
در برجام و چه در عرصه هاي ديگر همراه خواهد شد. 

 آن�كارا: عمليات مان در س�وريه پ�س از بمباران 
پايگاه هاي ارتش آزاد متوقف نمي شود

 آرامش نسبي در جبهه هاي موصل در ميان ادامه 
روند كوچ ساكنان

 سوخت گيري ناوهاي جنگي روس�يه در اسپانيا 
لغو شد

 بوگدان�ف: آم�اده حض�ور در ع�راق و ليب�ي به 
درخواست دولت هاي شان هستيم

 اتحاديه عرب: دخال�ت تركيه در عمليات موصل 
اوضاع را پيچيده مي كند

 حكيم: روابط ميان اهل تسنن و شيعيان عراق در 
آستانه پختگي است

 زخمي شدن يك سرباز اسراييلي در مرزهاي لبنان
 رزمايش چين در درياي چين جنوبي

 حمله طالبان به مركز واليت وردك افغانستان
حكم حبس ابد رهبر اخوان مصر تاييد شد

الوروف، ميزبان ظريف و معلم 
ديدار دوستان در مسكو. سرانجام خبر گمانه زني ها در 
خصوص حضور وليد معلم، وزير امور خارجه سوريه در 
مسكو تاييد شد. وليد معلم امروز به مسكو مي رسد و تا 
روز شنبه در پايتخت روسيه به رايزني هايش با همتاي 
روس ادامه خواهد داد. اين رايزني هاي دوجانبه در حالي 
صورت مي گيرد كه محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه 
ايران نيز روز جمعه راهي مس��كو خواهد ش��د. به نظر 
مي رسد كه روز جمعه، مسكو ميزبان ديداري سه جانبه 
ميان وزراي امور خارجه كشورهايي خواهد بود كه در 5 
سال و نيم گذشته به نوعي اشتراك منافع را در پرونده 
سوريه تجربه كرده اند. اين نخستين ديدار ميان وزراي 
امور خارجه روسيه، سوريه و ايران پس از نشست لوزان 
است كه در آن بازيگران مهم منطقه اي در پرونده سوريه 
با حضور روسيه و امريكا در خصوص گره سياسي و بحران 
انساني در حلب ديدار و رايزني كردند. وزارت امور خارجه 
روس��يه مي گويد كه در اين نشست درباره موضوعات 
نظامي، سياس��ي و اوضاع انس��اني در سوريه صحبت 
خواهد شد. با توجه به گره كور بحران انساني در حلب 
به نظر مي رس��د كه ايران، روسيه و سوريه بايد مواضع 

خود در خصوص سوريه را بازنگري و هماهنگ كنند. 

عراقچي: اقدامات ايران مانع 
از تسلط داعش بر منطقه شد

مع��اون وزير ام��ور خارجه گفت: اقدام��ات جمهوري 
اسالمي مانع از تسلط داعش بر منطقه شد. به گزارش 
تسنيم، سيدعباس عراقچي در اجالس جوانان جهان 
اسالم در تاالر شهر مشهد با تاكيد بر اينكه امروزه اسالم 
با تهديدات بس��ياري روبه رو است، گفت: فرقه گرايي، 
تشويق به برادركش��ي و پيروي از تفكرات تروريستي 
امروزه قلب جهان اسالم را مورد هدف قرار داده است و 
داعش نيز به عنوان مولودي نابكار در حال نشان دادن 
هويت اسالمي به صورت غلط است. وي افزود: در حال 
حاضر اين تروريس��م كور كه ناش��ي از تفكرات داعش 
اس��ت در اقصي  نقاط جهان به جنايت هاي وس��يعي 
دست زده كه مي توان نمونه هاي آن را در عراق و سوريه 
ديد. معاون وزير امور خارجه با يادآور شدن فعاليت هاي 
تروريستي در كشور سوريه گفت: تروريست ها با دولت 
قانوني رييس جمهور بشار اس��د به مبارزه پرداخته اند 
و مي توان قاطعانه گف��ت كه اگر كمك هاي جمهوري 
اسالمي ايران و برخي كش��ورهاي ديگر نبود امروزه ما 
شاهد تسلط تروريست هاي داعشي در اين نقطه مهم 
از جهان اسالم بوديم. عراقچي هشدار داد: از اينجا الزم 
است از كشورهايي كه از گروه هاي تروريستي در سوريه 
و عراق حمايت مي كنند بخواهم كه پشتيباني هاي مالي 
و لجستيكي خود را قطع كنند و به مبارزه صحيح با اين 

آدم كشان قاتل بپردازند. 

آغاز تالش ها براي تمديد 
قانون تحريم هاي ايران 

خبرگ��زاري رويترز براس��اس اطالع��ات منابع خود 
مي گويد مجل��س نمايندگان امريكا تا اواس��ط نوامبر 
)دهه سوم آبان ماه( در خصوص تمديد قانون تحريم هاي 
 ايران رأي گي��ري مي كند. ب��ه گزارش ف��ارس، دوره 
10 ساله قانون تحريم هاي امريكا عليه ايران كه زيربناي 
تحريم هاي يكجانبه اين كشور ضد جمهوري اسالمي به 
شمار مي آيد، سال آينده به اتمام مي رسد. با اين وجود 
قانونگذاران امريكايي تمديد زودهن��گام اين قانون را 
پيامي به ايران دانس��ته و خواستار موافقت كاخ سفيد 
با تصويب اين قانون در سال جاري هستند. گروهي از 
نمايندگان كنگره متمم هايي را هم به اين قانون اضافه  
كرده اند كه خواس��تار اعمال محدوديت هاي بيش��تر 
براي ايران اس��ت. خبر اين رأي گي��ري زودهنگام را از 
دستياران اعضاي كنگره به رويترز داده و گفته كه اين 
نهاد، همان مت��ن قانون قديمي را بدون تغيير تصويب 
خواهد كرد ول��ي در خصوص كس��ب آراي الزم براي 
تصويب آن در س��نا، ابراز ترديد كرده است؛ دليل اين 
ترديد دستياران كنگره، نگراني هاي دولت فعلي امريكا 
در خصوص تبعات چنين مصوبه اي بيان ش��ده است. 
دولت امريكا بارها و بارها در پس��ابرجام از تريبون هاي 
مختلف اعالم كرده كه به تعهدات برجامي خود پايبند 

بوده و شكايت هاي ايران بي مورد است. 

روسيه مي تواند جنگنده هاي 
امريكايي را سرنگون كند

ريي��س اداره اطالعات ملي امري��كا مي گويد، اگر يك 
منطقه پرواز ممنوع در س��وريه ايجاد ش��ود، روس��يه 
مي توان��د جنگنده هاي امريكايي را س��رنگون كند. به 
گزارش ايسنا، به نقل از سي بي اس، جيمز كالپر، رييس 
اداره اطالعات ملي امريكا در اين باره ادامه داد: من بعيد 
نمي دانم كه روس ها اگر احساس كنند كه جنگنده هاي 
امريكايي نيروهاي زميني آنه��ا را تهديد مي كنند، به 
جنگنده هاي ما حمله كرده و آنها را سرنگون كنند. كالپر 
ادامه داد: روسيه سيستم دفاع هوايي بسيار پيشرفته و 
كارآمدي را در سوريه مستقر كرده و اگر قصد استفاده از 
آن را نداشت آن را مستقر نمي كرد. اين در حالي است كه 
دولت امريكا از ايجاد منطقه پرواز ممنوع يا منطقه امن 
براي غيرنظاميان در سوريه به دليل پيچيدگي استقرار 
و اس��تفاده نيرو در آن و احتمال تقابل نظامي مستقيم 

بين امريكا و روسيه خودداري كرده است. 

چهره ها - خبرها

سرخط خبرها نگاه روز سازمان ملل

Rast Haber

آخرين 
نظرسنجي ها 

در ايالت 
تعيين كننده 
فلوريدا نشان 

مي دهد دونالد 
ترامپ با 45 

درصد آرا 
پيشتاز رقابت 
در اين منطقه 

است

خشن ترين سال 
عربستان

سال 2015 به خشن ترين 
س�ال در دو دهه گذشته 
در عربس�تان بدل شد و 
تعداد اعدام هاي سعودي 
در اين سال به 157 مورد 
رسيد. اين در حالي است 
كه در سال جاري ميالدي 
)2016( تا پايان سپتامبر 
اي�ن كش�ور 124 نف�ر را 
اعدام كرده است. از سوي 
ديگر عربستان سعودي 
هنوز و همچنان در مسير 
حضور گزارشگرهاي ويژه 
ديده بان حقوق بش�ر در 
اين كش�ور سنگ اندازي 
مي كند و هر روز بر حجم 
گزارش ه�ا در خص�وص 
آزادي بي�ان، ش�كنجه و 

اعدام افزوده مي شود.

ف��ردا )جمع��ه 27 اكتبر( 
مجم��ع عمومي س��ازمان 
ملل متحد انتخابات ش��وراي حقوق بشر 
اين نهاد را برگزار مي كند. انتخابات براي 
تصميم گي��ري در خصوص ش��ورايي كه 
بيشتر حالت نمادين دارد و پسوند حقوق 
بش��ر آن نيز ضمانت اجراي��ي براي آن به 
حساب نمي آيد. انتخابات اين شورا اين بار 
با اما و اگرها و هش��دارهاي بس��يار همراه 
ش��ده اس��ت. جنگ هاي س��وريه و يمن 
عمال ب��ر اين انتخابات هم س��ايه انداخته 
اس��ت. ديده بان حقوق بش��ر روز گذشته 
به صراحت انتقادهاي خود از روند موجود 
انتخابات شوراي حقوق بشر سازمان ملل 
را مطرح كرد و تاكيد ك��رد كه اين نهاد با 
نامزدي عربستان و روسيه براي عضويت 
در اين ش��ورا به ش��دت مخالف است. در 
بخش هايي از بيانيه ديده بان آمده است كه 
نامزدي عربستان سعودي و روسيه براي 
حضور در يكي از باالترين نهادهاي حقوق 
بشري سازمان ملل اش��تباه است چرا كه 
اين كشورها در سوريه و يمن عملكردهايي 
را از خود نش��ان داده اند كه مصداق حمله 
به ش��هروندان غيرنظامي است. در بيانيه 
ديده بان آمده اس��ت كه حضور روس��يه و 
عربستان در اين شورا موجب از بين رفتن 
اعتب��ار اين نهاد و از دس��ت رفتن توانايي 
آن براي به ميز محاكمه كشاندن ناقضان 
حقوق بش��ر مي ش��ود. ريي��س ديده بان 
حقوق بشر درباره اين انتخابات مي گويد: 
توانايي ش��وراي حقوق بشر براي تعقيب 
و به پ��اي ميز محاكمه كش��اندن ناقضان 

حقوق بشر در معرض تهديد است چرا كه 
برخي كش��ورها از اين حضور براي توجيه 
جنايت ها و سوءاستفاده هاي حقوق بشري 

خود استفاده مي كنند. 
پيش از آنكه نام روس��يه به مي��ان بيايد، 
ديده ب��ان حق��وق بش��ر و س��ازمان عفو 
بين المل��ل خواه��ان تعلي��ق عضوي��ت 
عربستان در شوراي حقوق بشر شده بودند 
و دليل آن را هم حمالت نظامي سعودي 
عليه شهروندان غيرنظامي در يمن اعالم 
كرده بودند. حمالتي كه از مارس 2015 
تاكنون آغاز شده و 11 هزار نفر را به كشتن 
داده است. در خصوص روسيه نيز عده اي 
اين كش��ور را به دليل حمالت به حلب به 
ارتكاب جنايت هاي جنگي متهم مي كنند. 

سوءاستفاده سعودي 
انتقادها به عربستان س��عودي هر روز در 
حال ش��دت يافتن اس��ت. ميدل ايستاي 
در مطلب��ي انتقادي به حضور عربس��تان 
در اين ش��ورا مي نويس��د: فردا، عربستان 
س��عودي دوباره و ب��راي چهارمين بار در 
انتخاباتي عاري از هرگونه رقابت در مجمع 
عمومي س��ازمان ملل به عضويت شوراي 
حقوق بش��ر درخواهد آمد. اين اتفاق در 
حالي رخ مي دهد كه عربس��تان سعودي 
در حالي ك��ه س��ومين دوره حضور خود 
در اين ش��ورا را مي گذراند روند تحقيقات 
در خصوص پرونده هاي نقش حقوق بشر 
خود را بلوكه كرد و همچنين ش��هروندان 
خود را كه با شوراي حقوق بشر همكاري 
داش��تند مجازات كرد و همچنين هشدار 
داد ك��ه در ص��ورت باقي مان��دن نامش 
در فهرس��ت كش��ورهاي ك��ودك كش 
كمك هاي خود به سازمان ملل را متوقف 

خواهد كرد. با توجه به گزارش هايي كه از 
اقدام هاي سركوبگرانه عربستان به گوش 
مي رس��د، ادامه حضور عربستان سعودي 
در شوراي حقوق بشر مي تواند مسووليت 
اين نهاد براي حفاظت از حقوق بش��ر در 
س��طح جهاني را تحت الش��عاع قرار دهد. 
جاي اندك شك و ش��بهه اي وجود ندارد 
كه ارزش هاي عربس��تان ب��ا ارزش هاي 
ما در شوراي حقوق بش��ر در تضاد است. 
سركوب هاي مذهبي؛ نابرابري جنسيتي 
و اعدام در مالءعام به هيچ وجه ويژگي هايي 
نيستند كه ما براي اعضاي خود در شوراي 

حقوق بشر به آنها فكر كنيم. 
در ادامه اين مطلب آمده است كه عضويت 
عربستان س��عودي در شوراي حقوق بشر 
نتيجه معكوس داش��ته و منجر به تغيير 
رويه اين كشور نشده است. آمار اعدام در 
اين كشور از زماني كه عربستان به عضويت 
شورا درآمده افزايش فاحشي داشته است. 
سال 2015 به خشن ترين سال در دو دهه 
گذشته در عربس��تان بدل ش��د و تعداد 
اعدام هاي س��عودي در اين سال به 157 
مورد رسيد. اين در حالي است كه در سال 
جاري ميالدي )2016( تا پايان سپتامبر 
اين كش��ور 124 نفر را اعدام كرده است. 
از سوي ديگر عربستان س��عودي هنوز و 
همچنان در مس��ير حضور گزارشگرهاي 
ويژه ديده بان حقوق بش��ر در اين كشور 
سنگ اندازي مي كند و اين در حالي است 
كه هر روز بر حجم گزارش ها در خصوص 
نقش آزادي بيان، شكنجه و اعدام در اين 
كشور افزوده مي شود. عربستان سعودي 
نه تنها مجوز تحقيقات را به كارشناس��ان 
حقوق بشري سازمان ملل نمي دهد بلكه 

مانع از ارتباط گيري شهروندانش با شوراي 
حقوق بشر و ديگر نهادهاي حقوق بشري 
هم مي شود. در سايه قانون جديد مبارزه 
با تروريس��م كه در اين كش��ور به تصويب 
رس��يده اس��ت ارتباط گرفتن با نهادهاي 
حقوق بش��ري مانند ش��وراي حقوق بشر 
جرم محسوب مي شود و حتي مي توان آن 

را اقدامي تروريستي خواند. 
در حال��ي كه اقدام س��عودي در داخل به 
تنهايي براي محروم كردن اين كش��ور از 
كرسي ش��وراي حقوق بشر كافي است اما 
همچنان البي هاي اين كش��ور با پرداخت 
پول اعضاي س��ازمان مل��ل را خريداري 
مي كنند. عالوه بر س��ركوب هاي داخلي، 
اقدام هاي سعودي در خارج از مرزهاي اين 
كشور هم زنگ خطرها براي نقض حقوق 
بش��ر را به صدا درآورده است. كشورهاي 
غربي كه هم��واره در براب��ر جنايت هاي 
سعودي و دست داشتن اين كشور در نقض 
حقوق بش��ر سكوت مي كردند نيز با توجه 
به حجم جنايت ه��اي آن در يمن ترجيح 
مي دهن��د در مقام دفاع از رياض برنيايند. 
گفته مي ش��ود كه عربس��تان سعودي را 
مي توان مقصر كشته شدن حداقل 4 هزار 
شهروند يمني دانست. آخرين نمونه اين 
حمالت هم يورش 9 اكتبر جنگنده هاي 
اين كش��ور به صنعا بود كه منجر به كشته 
ش��دن 140 نفر و زخمي شدن 500 نفر 
ش��د. عربستان س��عودي به س��هولت از 
كرسي خود در شوراي حقوق بشر استفاده 
مي كند تا مان��ع از تحقيقات در خصوص 
جنايت هايي شود كه به دست اين كشور 
صورت گرفته است. ماه گذشته، عربستان 
در سي وسومين جلسه شوراي حقوق بشر 
توانست براي دومين س��ال پياپي مانع از 
قطعنام��ه اتحاديه اروپا ب��راي تحقيق در 
خصوص وضعيت حقوق بشري اين كشور 
ش��ود. در ماه ژوئن عربس��تان سعودي با 
تهديد به قطع كمك ه��اي مالي نام خود 
را از ليست كش��ورهايي كه ناقض حقوق 
كودكان هستند خارج كرد. در شرايطي كه 
جامعه جهاني به اين اقدام هاي عربستان 
سعودي واكنش مقتضي را نشان ندهد در 
حقيقت اعتبار خود را بيش از اين زيرسوال 

برده است. 
آيا همچنان از ديكتاتوري سعودي 

حمايت مي كنيد؟ 
خشم از سياست هاي عربستان سعودي راه 
خود را در محفل هاي سياسي و فضاهاي 
رس��انه اي باز كرده اس��ت. روز گذش��ته 
»جرمي كوربين« رهبر اپوزيسيون بريتانيا 
در پارلمان اين كش��ور، موضع گيري هاي 
بس��يار تندي در خصوص همكاري هاي 
لندن و رياض اتخاذ ك��رد. وي چندبار در 
اين جلس��ه يادآوري كرد كه عربس��تان 
س��عودي با بمباران يمن، حقوق بش��ر را 
نقض كرده اس��ت. وي همچنين از نقض 
حقوق زنان در عربس��تان سعودي سخن 
گفت و افزود: مردم ش��كنجه مي شوند در 
حالي كه موسس��ات حقوق بش��ري حق 

تحقيق ندارند. 
كوربين با طرح اين مس��ائل از »ترزا مي« 
نخست وزير پرس��يد: آيا دولت بريتانيا با 

چنين اوصافي همچن��ان از »ديكتاتوري 
سعودي« براي عضويت در شوراي حقوق 

بشر حمايت مي كند؟
خانم ترزا مي  در پاس��خ گفت: دولت اين 
مس��ائل را طرح مي كند اما رابطه انگليس 
و عربس��تان س��عودي رابطه مهمي است 
و در مس��ائلي چ��ون مبارزه با تروريس��م 

اهميت دارد. 
جرم��ي كوربين يادآور ش��د: بحران يمن 
دارد به فراموشي سپرده مي شود و بريتانيا 
بايد از نفوذ خود اس��تفاده كند تا به مردم 
يمن ياري برساند. بمب هايي كه انگليس 
به عربستان سعودي مي فروشد به دست 
خلباناني كه انگليس آموزش داده بر س��ر 
كودكان يمني ريخته مي شود. همان طور 
كه س��ازمان مل��ل گفته اس��ت زماني كه 
جرايم جنگي روي مي ده��د، بايد درباره 

آن تحقيق و بررسي انجام شود. 
رهبر اپوزيسيون انگليس بعد از طرح اين 
واقعيات خطاب به نخس��ت وزير پرسيد: 
آيا زمان آن نرس��يده اس��ت كه انگليس 
فروش تس��ليحات به عربس��تان سعودي 

را پايان دهد؟
ترزا مي  در پاس��خ گفت: ش��رايط انساني 
در يمن اهمي��ت دارد و آتش بس راه حل 
خوبي است. من در ديدار با مقامات ابوظبي 
درباره يافتن راه حل سياس��ي براي پايان 
بحران يمن و درباره امكان ادامه آتش بس 

در اين كشور گفت وگو كرده ام. 
نخس��ت وزير بريتانيا در پاس��خ به توقف 
فروش تس��ليحات و پاي��ان دادن آموزش 
نظامي��ان س��عودي چندين ب��ار تنها بر 
اين مس��اله تاكيد كرد كه باي��د راه حلي 
سياسي براي پايان دادن به بحران يمن و 

بازگردادن ثبات در آن، ارايه شود.
 روسيه را از شورا اخراج كنيد

همزمان ب��ا فضاي انتقادي ك��ه پيرامون 
راهياب��ي احتمال��ي مجدد عربس��تان به 
ش��وراي حقوق بش��ر به راه افتاده است، 
ح��دود 80 نه��اد بين المللي ب��ا امضاي 
درخواست نامه اي خواهان محروم كردن 
روس��يه از كرسي اش در ش��وراي حقوق 
بشر شدند. ديده بان حقوق بشر و سازمان 
بين المللي مهاجران در زمره اين نهادهاي 
امضا كننده بودند. در اين نامه از س��ازمان 
ملل خواسته ش��ده است كه نقش روسيه 
در كشته ش��دن شهروندان غيرنظامي در 

سوريه را مشخص كند. 
ش��وراي حقوق بشر 14 كرسي دارد و اين 
در حالي است كه مجارستان، كروواسي و 
روس��يه براي احراز دو كرسي با هم رقابت 
مي كنند و از ميان اين سه كشور يك مورد 
بايد حذف شود. عربستان سعودي، چين، 
برزيل، كوبا، عراق، مصر و افريقاي جنوبي 
هم ديگر كش��ورهاي اين گردونه هستند 
كه به دنبال كرس��ي هاي نمايندگي هاي 
منطقه اي در شوراي حقوق بشر هستند. 
امريكا و انگلي��س هم دو كرس��ي را بايد 
در اين ش��ورا ب��ه خود اختص��اص دهند. 
كش��ورهاي منتخب به مدت س��ه سال از 
2017 در اين ش��وراي حض��ور خواهند 
داشت. روسيه در حال حاضر در شورا است 

اما عضويت وي امسال منقضي مي شود.

سارا معصومي 

دونال��د ترام��پ، نام��زد 
ر  د ن  ه��ا ا يخو ر جمهو
امري��كا  رياس��ت جمهوري  انتخاب��ات 
رفته رفته خود را از هم حزبي هايش جدا 
مي كن��د و حتي ديگ��ر نمي خواهد يك 
دالر ه��م از قبل برنامه ه��اي جمع آوري 
كمك ه��اي مال��ي كمپين او ب��ه جيب 
جمهوريخواهان سرازير شود. كمتر از دو 
هفته به انتخابات سراس��ري امريكا باقي 
مانده و خبرها حاكي از آن است كه ديگر 
دونالد ترامپ برنامه اي براي جمع آوري 
كمك براي ادام��ه رقابت هاي انتخاباتي 
ندارد و اين موضوع مي تواند ضربه بزرگي 
به ت��الش  جمهوريخواهان براي دريافت 
كمك هاي مالي به اين حزب قبل از ورود 
به انتخابات وارد كند. استيون مناخين، 
رييس امور مالي كمپين دونالد ترامپ در 
مصاحبه با واشنگتن پست گفت كه يك 
كميته مشتركي بين كميته جمع آوري 
كمك ه��اي مال��ي مش��ترك بين حزب 
و كمپي��ن انتخابات��ي وجود داش��ت كه 
برنامه هاي جمع آوري كمك براي حزب 
را هماهنگ مي كرد و پس از ضيافت ناهار 
در الس وگاس پي��ش از آخرين مناظره 
دو نام��زد دونالد ترامپ ديگ��ر برنامه اي 
نداشته است. با اين حال مناخين تاكيد 
كرده اس��ت كه اگرچه برنامه رسمي در 
اين خصوص وج��ود ندارد اما جمع آوري 
كمك هاي آنالين همچنان به قوت خود 

باقي است. 
اي��ن اتف��اق در حالي رخ داده اس��ت كه 
هيالري كلينتون نام��زد دموكرات ها به 
صورت برنامه ريزي ش��ده به برنامه هاي 
جمع آوري كمك خ��ود ادامه مي دهد و 
آخرين برنامه او نيز س��ه ش��نبه شب در 
ميام��ي بوده اس��ت و تا زم��ان برگزاري 
انتخابات 41 رويداد ديگر نيز برنامه ريزي 
ش��ده اس��ت كه از جمله آن مي توان به 

برنامه ه��اي دخت��ر كلينتون چلس��ي و 
همچني��ن تيم كي��ن مع��اون اول خانم 
كلينتون اش��اره كرد كه تا آخرين لحظه 

ادامه پيدا خواهد كرد. 
هرچن��د وابس��تگي كمپي��ن ترامپ به 
كمك هاي مالي حزب افزايش مي يابد، اما 
فقدان يك برنامه جمع آوري كمك مالي 
رسمي كاهش پيدا مي كند و اين موضوع 
مي تواند چارچوب مالي جمهوريخواهان 
را متزلزل كند. چرا كه كنوانس��يون ملي 
جمهوريخواهان بودجه هاي خود را براي 
پرداخت به صدها نفر از كارمندان سراسر 
كشور طرح ريزي كرده اس��ت تا بتوانند 
آراي جمهوريخواه��ان را در انتخاب��ات 
رياس��ت جمهوري و مياندوره اي كنگره 
افزاي��ش دهند و عدم پرداخ��ت مالي به 
اين افراد مي تواند شرايط را تغيير دهد. 

ب��ا اين ح��ال مقامات كنوانس��يون ملي 
جمهوريخواه��ان عن��وان كردن��د ك��ه 
برنامه هاي جم��ع آوري كمك هاي مالي 
حزب از طريق رييس كنوانسيون رينس 
پريبيوس ادامه پيدا مي كند. همچنين لئو 
آيزنبرگ از جمله مس��ووالن جمع آوري 
كمك هاي مال��ي ح��زب جمهوريخواه 
اعالم كرده اس��ت، برخ��الف دوره هاي 
پيشين از اول ژوئن تا به امروز هيچ تقويم 
سازمان يافته اي براي رويدادهاي روزهاي 
باقي مانده وجود ندارن��د و اين در حالي 
اس��ت كه ترامپ و معاونش مايك پينس 
به اينديان��ا رفته اند و برنام��ه اي در اين 
خصوص ندارند. وي ب��ا اين وجود تاكيد 
كرد كه كنوانس��يون مل��ي حزب تالش 
خود را بر باالبردن توان پولي خود افزايش 
مي دهد تا خود را براي آينده اي غير قابل 

پيش بيني آماده كند. 
با اين وجود مناخين مسوول مالي كمپين 
ترامپ اگرچ��ه تاكيد دارد كه كمك هاي 
آنالين سرجاي خود پابرجاست اما تاكيد 
كرد: ترامپ ترجيح داده تا روزها و هفته 
آخر مبارزات انتخاباتي را بر ارس��ال پيام 

خود ب��ه راي دهندگان تمرك��ز كند. به 
خص��وص در فلوريدا ك��ه مي تواند براي 
دونالد ترامپ تعيين كننده باش��د. با اين 
ح��ال وي تاكي��د كرد كه ممكن اس��ت 
برنامه هاي جم��ع آوري كمك هاي مالي 
در روزهاي آينده برنامه ريزي ش��ود كه 
به جاي ترامپ، دونالد جونيور پس��ر وي 
در اين برنامه ها حاضر شود اما هنوز هيچ 
برنامه اي به طور قطعي مشخص و روشن 
نيس��ت. وي افزود: ما برنامه جمع آوري 
كمك مالي خود را در طول ماه گذشته به 
حداقل رس��انديم تا بتوانيم روي حوادث 
سياس��ي موجود تمركز كني��م و اين بر 
خ��الف هي��الري كلينتون اس��ت كه به 
صورت دايم در حال برگزاري برنامه هاي 
جمع آوري اعانه است. مناخين اشاره كرد 
به مبارزات انتخاباتي ترامپ كه همچنان 
روي كمك هاي ف��ردي كمك كنندگان 
و از طري��ق آنالين اس��توار اس��ت ادامه 
مي دهي��م و ما همچنان ب��ه جمع آوري 

كمك مالي براي حزب ادامه مي دهيم. 
مناخين تاكي��د دارد ك��ه دونالد ترامپ 
چن��دان ب��ه برنامه ه��اي جم��ع آوري 
كمك هاي مالي اعتق��ادي ندارد و قصد 
دارد تا برنامه كمك هاي آنالين را تقويت 
كن��د. اين در حالي اس��ت ك��ه مقامات 
حزب جمهوريخواه معتقدند كمك هاي 
مالي آنالين تنها 20درصد از كمك ها را 
تش��كيل مي دهد و بخش اعظم كمك ها 
چك هاي با رقم بزرگ است. گفتني است 
كه ح��زب جمهوريخ��واه در جمع آوري 
كمك هاي مالي به ش��دت از حزب رقيب 
خود عقب مانده اس��ت. آمارها حاكي از 
آن است كه از 30 سپتامبر و با باالگرفتن 
رقابت ه��اي انتخاباتي كمپي��ن ترامپ 
219ميلي��ون دالر كمك جم��ع كرده و 
اين در حالي است كه كلينتون در حدود 
499ميلي��ون دالر كم��ك جم��ع آوري 

كرده است. 
از سوي ديگر دونالد ترامپ همواره مدعي 

اس��ت كه بخش اعظم��ي از هزينه هاي 
كمپي��ن انتخاباتي را خ��ود تامين كرده 
است و رسما بارها وعده داده صد ميليون 
دالر ب��ه اي��ن كمپي��ن انتخاباتي كمك 
مي كند كه طبق اين آم��ار تاكنون فقط 
56 ميلي��ون دالر هزين��ه كرده اس��ت و 
مناخين عنوان كرده است كه قصد دارد تا 
44 ميليون دالر باقي مانده را در روزهاي 
آت��ي ارايه دهد و اين در حالي اس��ت كه 
كمپين ترامپ معتقد اس��ت كه بسياري 
از حمايت ها از مبارزات انتخاباتي توسط 
ترامپ صورت گرفته است. با اين وجود به 
نظر مي رسد بحث توقف برنامه هاي مالي 
ترامپ به اين دليل صورت مي گيرد كه او 
عالقه اي ندارد وقت خود را صرف كمك 
به حزب كن��د و مي خواه��د كامال روي 
پيروزي خ��ود و نه ح��زب جمهوريخواه 

تمركز كند. 

برنامه هيالري در سوريه به جنگ 
جهاني سوم منجر مي شود

دونالد ترام��پ نام��زد جمهوريخواهان 
در مصاحبه با ش��بكه تلويزيوني رويترز 
در فلوري��دا در خصوص ط��رح هيالري 
كلينت��ون ب��راي س��وريه گف��ت: طرح 
هي��الري كلينتون براي جنگ س��وريه 
اين كش��ور را ويران مي كن��د و منجر به 
جن��گ جهاني س��وم خواهد ش��د. وي 
اف��زود غلبه ب��ر داعش اولوي��ت باالتري 
نس��بت به متقاعد كردن بشار اسد براي 
كناره گيري از رياس��ت جمهوري دارد و 
اين يك اس��تراتژي طوالني براي اياالت 

متحده است. 
ترامپ در مصاحبه خود تاكيد كرد كه ما 
به آنچه نياز داريم تمركز بر داعش است 
و ما نبايد تنها بر سوريه تمركز كنيم. وي 
تاكيد ك��رد اگر بخواهيم ب��ه حرف هاي 
هيالري كلينتون گوش دهيم ما را بر سر 
سوريه به جنگ جهاني سوم مي كشاند. 
ش��ما نمي توانيد تنها با س��وريه مبارزه 

كنيد، بلكه وقتي وارد س��وريه مي شويد 
با روس��يه و ايران وارد مبارزه مي شويد. 
گفتني اس��ت هيالري كلينت��ون وعده 
داده در ص��ورت رياس��ت جمهوري در 
س��وريه منطقه پرواز ممن��وع را اعمال 
كند ك��ه اين ي��ك نگراني ج��دي را در 
خصوص جنگ امريكا با روسيه به وجود 
آورده اس��ت. ترامپ گف��ت كه كلينتون 
چط��ور مي تواند ب��ا والديمي��ر پوتين، 
رييس جمهوري روسيه مذاكره كند آن 
هم پ��س از آنك��ه او را »اهريمن« جلوه 
داده اس��ت. او همچنين از ب��اراك اوباما 
به دليل كاهش س��طح روابط با فيليپين 
به دليل برخي سخنان رودريگو دوترته، 
رييس جمهوري جدي��د فيليپين انتقاد 
كرد. اين نام��زد ميلياردر همچنين عدم 
اتح��اد جمهوريخواه��ان در حمايت از 
كانديداتوري خود را مايه تاسف خواند و 
گفت كه اگ��ر رهبران حزب از او حمايت 
كنن��د، به س��ادگي در انتخاب��ات پيروز 
مي شود. پس از س��خنان دونالد ترامپ، 
جسي لريچ، سخنگوي سياست خارجي 
هيالري كلينتون در بيانيه اي به رويترز 
گف��ت: او به ص��ورت طوط��ي وار تكرار 
مي كند كه ب��ا پوتين صحب��ت مي كند 
و م��ردم را از ش��رايط مي ترس��اند ولي 
هيچگونه برنامه اي براي شكس��ت دادن 
داعش ي��ا كاهش درد و رنج انس��اني در 

س��وريه ارايه نداده است. گفتني 
است بيشتر نظرسنجي ها 

حاك��ي از آن اس��ت كه 
دونالد ترامپ نسبت به 

رقيب دموكرات خود در 
ايالت هاي مهم و همچنين 

در سراسر كشور عقب افتاده 
اس��ت. ترامپ معتقد است 

ك��ه اگ��ر هي��الري در 
انتخابات پيروز ش��ود، 
تقلب ص��ورت گرفته 

است. 

جدايي جيب ترامپ از جمهوريخواهان 
دونالد ديگر برنامه اي براي جمع آوري كمك هاي مالي ندارد

امريكا

گروه جهان
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