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سفر چندساعته »بنسلمان«
به کویت

روﯾﺪاد
پس از شــش هفته مذاکرات فشرده برای بازنگری
در پیمان نفتا و تنها دقایقی مانده به پایان ضرباالجل
دولــت دونالد ترامپ ،کانادا و ایــاالت متحده باالخره
درباره طــرح جایگزین این پیمان به توافق رســیدند؛
پیمانی که دونالد ترامــپ ،رئیسجمهوری آمریکا ،از
بدو بهقدرترســیدن بنای ناسازگاری با آن را گذاشت
و بارهــا تهدید کــرد تنها در صــورت بازنگری مجدد
این پیمان در این توافــق دیرینه تجاری باقی میماند.
توافق جدید پیروزی دیگری است برای دونالد ترامپ
و تحقــق یکی دیگــر از وعدههای انتخاباتــی او .این
توافق تنها چند روز پس از آن حاصل شــد که دونالد
ترامپ از جاستین ترودو ،نخســتوزیر کانادا و هئیت
مذاکرهکننده این کشــور انتقاد کرد .یکشنبهشــب دو
کشــور در بیانیه مشــترکی بــا اعالم این خبــر ،توافق
تجــاری جدید را پیمــان »آمریکا -مکزیــک -کانادا«
نامیدند .آنطور که گاردین گزارش داده اســت ،توافق
تجاری جدید دسترســی آمریکاییها را به بازار لبنیات
کانــادا افزایش میدهد و از آن ســو ،صنعت اتومبیل
کانــادا را از تعرفههای احتمالــی آمریکا در امان نگه
مــیدارد .این توافــق واکنش مثبت مقامات هر ســه
کشــور را به دنبال داشت .جاستین ترودو ،نخستوزیر
کانادا ،یکشنبهشــب و پــس از نشســت دیرهنگام با
کابینهاش برای بررسی این توافق ،به خبرنگاران گفت:
»امــروز روز خوبی برای کاناداســت« .بازارهای مالی
جهانی نیز واکنش مثبتی به این توافق داشتهاند .یک
مقام ارشد دولت آمریکا نیز به خبرنگاران گفت» :این
یک پیروزی بزرگ برای رئیسجمهور اســت و راهبرد
او را در زمینه تجارت جهانــی تأیید میکند« .لوئیس
ویدهگارای ،وزیر خارجه مکزیک ،نیز در پیامی توییتری
نوشت» :امشب شــبی خوب برای مکزیک و آمریکای
شــمالی اســت« .مذاکرهکنندگان کانــادا و آمریکا دو
روز پیاپی گفتوگوهای تلفنی فشــردهای انجام دادند
و درباره مســائل کلیدی این پیمــان چانهزنی کردند.
پیمان نفتا که در واقع پیمان تجارت آزاد میان آمریکا،
کانادا و مکزیک بود ،در ســال  ۱۹۹۴منعقد شــد و تا
پیش از ریاســتجمهوری ترامپ ،همه دولتهای هر
سه کشور آن بر این توافق اتفاقنظر داشتند .بااینحال
دونالد ترامپ که با شــعار »نخست آمریکا« به قدرت
رسید و از ابتدا مخالف بســیاری از توافقهای تجاری
آمریــکا با دیگر کشــورها بــود ،به یکــی از منتقدان
سرســخت پیمان نفتا بدل شد و با اعتراض به کسری
تــراز تجاری به زیان آمریکا ،نفتــا را پیمانی فاجعهبار
برای آمریکا خواند .ترامپ بارها تهدید کرده بود اگر در

ﻋﮑﺲReuters :

 رســانههای رســمی اعــالم کردنــد محمــد
بنسلمان ،ولیعهد ســعودی ،بعد از سفر رسمی
کوتاه چندســاعته خود به کویت این کشور را ترک
کرد .این اولین ســفر بنســلمان به کویت از زمان
انتصابش بهعنوان ولیعهد عربســتان اســت .به
گــزارش خبرگزاری رســمی کویت ،شــیخ صباح
احمد الجابر الصباح از محمد بنسلمان ،ولیعهد
ســعودی ،در کاخ بیان اســتقبال کــرد و در کاخ
بیان یــک ضیافت شــام برای ولیعهد عربســتان
ترتیب داد .رســانهها گزارش دادنــد در این دیدار
امدادرســانیهای نفتی و میانجیگری کویت برای
حل اختالف بین عربســتان و قطر هم بررسی شد.
تلویزیــون کویت در پایان این ســفر اعالم کرد این
سفر ســنگ بنای جدید در تاریخ روابط مستحکم
دو کشور بود.
خبرگــزاری کویــت نیــز گــزارش داد ایــن
دیــدار شــامل گفتوگوهــای برادرانه بــود که
منعکسکننده عمق روابط تاریخی دو کشور و نیز
بررسی راههای تقویت و توســعه همکاری میان
دو کشــور در راســتای منافع دو ملت بود .در این
گزارش آمده اســت دو طرف همچنین به آخرین
تحوالت منطقهای و بینالمللی نیز پرداختند.
انتظــار میرفــت بنســلمان در جریــان این
ســفر دربــاره مســائل مختلفی ازجملــه نفت و
میانجیگری کویت برای حل مناقشــه عربستان و
قطر به رایزنی بپردازد؛ چراکه در جریان این سفر،
وزیر انرژی عربستان بنسلمان را همراهی کرد.
ژوئن  ۲۰۱۷بحران دیپلماتیک میان عربســتان،
مصر ،بحریــن و امارات با قطر به وجود آمد و این
کشــورها دوحه را به حمایت از تروریســم متهم
کردند .از آن زمان کویت میانجیگری برای حل این
بحران را برعهده گرفت؛ اما تاکنون تالشهای این
کشور به شکست انجامیده است.
روزنامه رأیالیوم در سرمقاله خود در ارزیابی
این ســفر ولیعهد جوان سعودی به کویت نوشت
زمان این سفر با توجه به اینکه همزمان با اعمال
فشــار از ســوی دونالد ترامــپ ،رئیسجمهوری
آمریکا ،علیه عربســتان و کشورهای دیگر حاشیه
خلیج فارس به خاطر افزایش تولید نفت اســت
تا منجر به پایینآمدن قیمت آن شود و به اقتصاد
آمریکا ضرری وارد نشود ،مورد توجه قرار دارد.

آمریکا و کانادا درباره پیمان نفتا به توافق رسیدند

نجات پیمان ۲۵ساله
این پیمان بازنگری نشــود ،آمریکا از آن خارج خواهد
شد و بر محصوالت وارداتی از کانادا و مکزیک تعرفه
وضع خواهــد کرد .در پی این تهدیدهــا ،در نهایت از
یک ســال پیش مذاکرات بین ســه کشور برای اصالح

این پیمان آغاز شــد .بااینحال این مذاکرات در شــش
هفته اخیر فشردهتر شــد و دولت ترامپ نیز پایان ماه
سپتامبر را ضرباالجل مذاکرات دراینباره اعالم کرد.
باالخره دقایقی مانده به پایان این ضرباالجل ،توافق

لغو نشست امنیتی چین و آمریکا
توافــق دقیقه  ۹۰آمریکا و کانادا برای نجات پیمان نفتا ،اگرچه در ابتدا امیدها را برای بهتوافقرســیدن چین و
آمریکا تقویت کرد ،اما تنها چند ســاعت بعد از این توافق ،خبر لغو نشســت دوجانبه امنیتی پکن و واشنگتن این
امیدها را ناامید کرد .با افزایش تنشهای سیاسی و نظامی میان چین و آمریکا ،پکن نشست دوجانبه امنیتی میان
مقامات نظامی دو کشور را که قرار بود ماه جاری )اکتبر( برگزار شود ،لغو کرد .تصمیم اخیر پکن نشانه دیگری بود
از تنشآمیزبودن روابط دو کشــور که در هفتههای اخیر با کنش و واکنشهای دو کشور از جنگ لفظی فراتر رفته
و به درگیری تمامعیاری بدل شده است .لغو این نشست که چین تا همین اواخر از آن بهعنوان راهی برای مذاکره
دو طرف یاد میکرد ،نشــان میدهد چگونه تنشها بهســرعت از جنگ تجاری میان دو کشور به بخشهای دیگر
ســرایت کرده است .رویترز روز دوشنبه به نقل از منابع آگاه اعالم کرد پکن تاکنون توضیحی برای لغو این نشست
هیئت بلندپایه که قرار بود با حضور رئیس پنتاگون در چین برگزار شود ،نداده؛ اما گفته میشود افزایش تنشهای
سیاسی و اقتصادی ،دلیل اصلی این کار بوده است .چین هفته گذشته نیز در ادامه اعتراضها و انتقادهای خود به
تحریمهای نظامی آمریکا علیه ارتش این کشــور ،اعالم کرد دومین دور گفتوگوهای نظامی با آمریکا را لغو کرده
اســت .هوانگ خه پینگ ،جانشین کمیسیون نظامی مرکزی چین ،آن زمان از تحریمهای اعمالشده ایاالت متحده
علیه ارتش این کشــور انتقاد کرده و گفته بود این گفتوگوها قرار بود از  ۲۴تا  ۲۶ســپتامبر در پکن برگزار شود که
لغو شده است .افزایش جنگ تجاری ،ورود ناوهای آمریکا به دریای جنوبی ،خرید تسلیحات نظامی چین از روسیه،
ارتباط آمریکا با تایوان و دخالت واشنگتن در مسئله مسلمانان سینکیانگ از موارد محل تنش دو کشور هستند.

حاصل شــد.آنطور کــه آمریکا و کانــادا در بیانیهای
مشــترک اعالم کردهاند ،پیمان جدید منجر به تجارتی
آزادتر و منصفانهتر خواهد شــد و رشــد اقتصادی در
منطقــه نیــز افزایش خواهــد یافت .حــاال مجالس
قانونگذاری سه کشــور باید توافق جدید را تأیید کنند
و پس از آن ،احتماال یک ماه دیگر ،رهبران ســه کشور
آن را امضــا خواهند کرد .مکزیک هــم با امضای این
توافق تا یک ماه دیگر موافق است؛ چراکه اول دسامبر
رئیسجمهوری بعدی مکزیک که چپگراست ،سکان
قدرت این کشــور را بر عهده میگیرد و ممکن است او
با این توافق مخالفت کند .در این میان ،دموکراتهای
آمریکایی و حامیــان آنها در اتحادیههــای کارگری و
گروههای محیطزیستی به دنبال توافقی هستند که در
زمینه حقوق کارگران و محافظتهای محیطزیســتی
کامال تقویت شده باشد .بزرگترین گروه کارگری آمریکا
گفته مسائل کارگری این توافق را بررسی خواهد کرد.
به گفته مقامهای کانادایی ،قرارداد جدید مکانیسمی
را حفظ میکنــد که کانادا بــرای حفاظت از صنعت
چوب و ســایر بخشهــای خود در برابــر تعرفههای
ایــاالت متحــده بــه آن نیاز داشــت .بااینحــال این
دستاورد بیهزینه هم نبوده است .آنطور که مقامات
کانادایی گفتهاند ،این کشور موافقت کرده پیمانکاران
محصوالت لبنــی آمریکا ،به حدود  ۳٫۵درصد از بازار
لبنیات ساالنه کانادا به ارزش  ۱۶میلیارد دالر دسترسی
داشته باشند .این منبع گفته دولت کانادا قصد دارد به
پیمانکاران این حوزه که به واسطه این قرارداد آسیب
دیدهاند ،غرامت پرداخت کنــد .گروه پیمانکاران لبنی
کانادا در بیانیهای گفته اســت» :معاملــه نهایی نفتا
نباید تأثیری منفی بر بخش لبنیات داشته باشد«.از آن
سو ،صادرات خودروهای بدون تعرفه کانادا به آمریکا
نیز افزایش مییابد .بر اســاس گزارشها ،توافق جدید
بــا اینکه محصوالت خودروســازی کانادا و مکزیک را
از تهدید دونالد ترامپ بــرای وضع تعرفههای جدید
نجات داد ،اما وضع فوالد و آلومینیوم چندان روشــن
نیست و بر عهده وزارت بازرگانی آمریکا گذاشته شده
اســت .با وجود تبلیغات دولت ترامــپ درباره توافق
جدیــد ،برخی ناظران آمریکایی درباره دســتاوردهای
توافــق جدید تردیــد دارند و بــر این باورنــد که این
تغییــرات ارزش بهخطرانداختن رابطه ســنتی کانادا
و آمریکا را نداشــته اســت .یکی از اســتادان تجارت
دانشــگاه امــوری ،به ســیانان گفته اســت» :برای
چند بشــکه شــیر ،به روابطمان با یکی از اصلیترین
متحدمان آسیب زدیم«.

ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮﻗﺖ رؤﯾﺎى ﺑﻮﻟﺘﻮن

مسکو به واشنگتن هشدار داد

»محاصره دریایی«
یعنی اعالم جنگ
 یــک مقام ارشــد روس در واکنش به صحبت
اخیر وزیر کشــور آمریکا مبنی بر مطرحکردن ایده
»محاصره دریایی روســیه« اظهار کرد که هرگونه
تالشــی از ســوی آمریکا برای اســتفاده از نیروی
دریایی خود در راســتای مســدودکردن مسیرهای
تجارت روســیه به منزله اعالم جنگ خواهد بود.
به گزارش ایســنا به نقل از راشــاتودی ،آلکســی
پوشکوف ،رئیس کمیته سیاستگذاری اطالعاتی
مجلس سنای روسیه ،اظهار کرد :محاصره روسیه
از ســوی آمریــکا معــادل اعالم جنگ براســاس
قوانین بینالمللی خواهد بود .او این اظهارنظر را
در واکنش به صحبتهایی که بهتازگی از ســوی
رایان زینکه ،وزیر کشــور آمریکا ،ایراد شد ،مطرح
کرد .زینکه پیشــنهاد داده که آمریــکا میتواند از
نیروی دریایی خود برای مســدودکردن مسیرهای
انرژی روســیه با بازارهای خاورمیانه استفاده کند.
پوشکوف همچنین این ادعای زینکه مبنی بر این را
که توسعه تجاری دلیل واقعی مداخله روسیه در
سوریه اســت» ،یاوهگویی محض« خواند .او تأکید
کرد که این ایده که روســیه به صــورت بالقوه به
دنبــال تأمین انرژی خاورمیانه اســت؛ درحالیکه
ایــن منطقه لبریز از نفت اســت ،کامال از واقعیت
بهدور اســت .روســیه هیچگونه برنامــهای برای
تأمیــن انرژی بــرای این منطقه کــه خودش یک
صادرکننده بزرگ نفت اســت ،نداشــته است .این
سناتور روس گفت :اظهارات زینکه برابر با ادعای
سارا پیلین اســت که گفته بود شایستگی صحبت
درباره روسیه را دارد؛ چون آنها همسایه کناری ما
هســتند و شما میتوانید عمال از آالسکا ،روسیه را
ببینید .پیلین که ســابقا فرماندار آالسکا بوده ،این
اظهارنظر را در مصاحبهای در زمانی که کاندیدای
معاون رئیسجمهور از ســوی جمهوریخواهان
برای انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰۰۸آمریکا شده
بود ،مطرح کرد .همچنین فرانتس کلینت سویچ،
یــک عضو کمیته دفاع و امنیت ســنای روســیه،
بــه خبرنگاران گفت :تالش برای اعمال فشــار بر
روســیه به هیچ نتیجه خوبی نخواهد انجامید .او
به خبرنگاران گفت که چنین تالشهایی دستکم
منجر به یک رسوایی بزرگ خواهد شد و واشنگتن
باید بــه وضوح ایــن را درک کنــد .قانونگذاران
پارلمــان روســیه ایــن اظهارنظرهــای زینکه را
»آزاردهنــده« خواندند .آنتون مــوروزوف ،عضو
کمیته امــور بینالملل مجلس دومــای پارلمان
روســیه ،گفت :این ناخوشایند اســت که شرکای
ما بار دیگر متوســل به تهدیــد ،تحریم و اقدامات
غیردوستانه به جای بحث و مذاکره بر سر مسائل
ضروری بینالمللی شــدهاند .او خاطرنشــان کرد
که روســیه هم قابلیــت پاســخدادن را دارد؛ اما
چنین اقداماتی فقط منجر به تشــدید تنش شده و
خواهان گفتوگو به جای این اقدامات شد.
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ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻫﺮش  .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ
ســکوت چندماهه جان بولتون ،مشاور امنیت ملی
دونالــد ترامــپ و خــودداریاش از موضعگیریهای
جنجالی هفته گذشــته و در روزهــای برگزاری مجمع
عمومی ســازمان ملل شکســت .این چهــره جنجالی
بــا انتقادهای تنــد علیه ایران و نیــز موضعگیری علیه
سیاستهای جیمز متیس ،وزیر دفاع ایاالت متحده ،در
سوریه ،حتی دونالد ترامپ را هم به حاشیه راند.
بولتون که ســومین مشــاور امنیت ملی کاخ سفید
در دوره ریاســتجمهوری ترامپ محســوب میشود،
کمکم در حال بیرونآمدن از پس پرده و ایفای نقشــی
محسوستر و علنیتر در سیاست خارجی دولت ترامپ
اســت .بولتون در ســه دهه حضور در ســطوح باالی
تصمیمگیریهای سیاسی و دیپلماتیک در ایاالت متحده
هرگز تمایل شــدید خود برای بیاعتبارکردن نهادهای
بینالمللــی را پنهان نکرده و اکنــون در دولت ترامپ
بهترین فرصت را برای عملیکردن این اشتیاق خود در
اختیار دارد .درحالحاضر رئیسجمهوری در کاخ سفید
حضور دارد که به دلیل پافشــاری بر یکجانبهگرایی و
خروج از پیمانها و توافقهای بینالمللی ،چالشهای
جهانــی متعددی ایجــاد کــرده اســت .بهاینترتیب،
بولتــون بــا دیدگاههایی مشــابه ترامپ کمــک زیادی
به ایجاد چارچــوب و عملیکردن سیاســت »اولویت
با آمریکا« کرده اســت .بهاینترتیــب ،ترامپ عمال هر
تالش چندجانبهای که پیش از این ایاالت متحده در آن
ســهیم بود ،از جمله توافق آبوهوایی پاریس یا توافق
هســتهای ایران را کنار میگذارد .موضوع تنها به برجام
و توافق اقلیمی پاریس محدود نمیشود .ترامپ حتی
هشدار داده که آمریکا را از ناتو و گروه هفت هم خارج
خواهد کرد و در بودجه اهدایی خود به ســازمان ملل
هم تجدیدنظر میکند .ایاالت متحده پس از پایان جنگ
جهانی دوم پایهگذار نهادهای بینالمللی جدید بود و بر

پایه چنین نهادهایی نظم نوین جهانی را ایجاد کرد .حال
که ترامپ و بولتون سیاستهای بینالمللی واشنگتن را
تعیین میکنند ،این نهادها در حال ازدســتدادن بانی
و مهمترین حامی خود هستند .در متن سخنرانی اخیر
ترامپ در مجمع عمومی ســازمان ملــل عبارتهای
کلیدی موضعگیریهای کتبی و شــفاهی جان بولتون
در ســالهای اخیر قابل مشــاهده بود .یک نمونه آن را
در مورد دیوان بینالمللی کیفری شــاهد بودیم .زمانی
کــه ترامپ گفت» :ما هرگز حاکمیــت ایاالت متحده را
به دیوانســاالری غیرمسئول و غیرانتخابی مانند دیوان
بینالمللــی کیفری تحویــل نمیدهیــم« ،به وضوح
مشــخص بود که اشــاره به اظهارات چندی قبل جان
بولتون علیه دیــوان بینالمللی کیفــری دارد .ترامپ
در این ســخنرانی حتــی موضعگیریهــای یک دهه
قبل بولتون را هم تکرار کــرد .یک دهه قبل بولتون در
کســوت معاون وزیر خارجه دولت بوش پسر و پس از
آن ،در دوره یکســاله حضور بهعنوان نماینده ایاالت
متحده در سازمان ملل بارها مشروعیت نخبگان
غیرمنتخــب »جهانگرا« را در ســازمانهای
بینالمللــی ،از جملــه ســازمان ملل متحد
و دیــوان بینالمللــی کیفری زیر ســؤال برد.
اســتدالل بولتون در رد این نهادها این اســت
که با اســتناد به قانون اساسی آمریکا،
آنها نمیتواننــد روی آزادی عمل
ایاالت متحده تأثیر منفی بگذارند
و به نظر میرسد ترامپ هم به
چنیــن دیدگاهی باور دارد .این
تنهــا جایی نبود کــه ترامپ
دقیقا جمــالت بولتون را بر
زبان میراند .رئیسجمهور
آمریــکا در بخشــی دیگــر

ماه اکتبر در آنکارا برگزار میشود

ﻧﺸﺴﺖ ﭼﻬﺎرﺟﺎﻧﺒﻪ رﻫﺒﺮان روﺳﯿﻪ ،آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ
رجب طیب اردوغــان ،رئیسجمهوری ترکیه ،اعالم
کرد احتمال دارد نشســت چهارجانبهای درباره ســوریه
با حضور رهبــران ترکیه ،روســیه ،آلمان و فرانســه در
استانبول در نیمهدوم اکتبر برگزار شود .به گزارش ایسنا،
به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک ،او در جمع خبرنگاران
هنگام بازگشت از آلمان گفت :من امیدوارم این نشست
چهارجانبه در استانبول با حضور روسیه ،آلمان ،فرانسه
و ترکیه در ماه جاری برگزار شود و هیچ اختاللی در روند
برگزاری این نشســت ایجاد نشود .من با امانوئل مکرون،
رئیسجمهور فرانسه ،گفتوگو کردم و او از این پیشنهاد
اســتقبال کرد .اردوغان افزود :آنــگال مرکل ،صدراعظم
آلمان ،نیز اعالم کرد انتخابــات باباریا در  ۱۴اکتبر برگزار
میشود و اگر این نشست در نیمه دوم اکتبر برگزار شود،
هیچ مشکلی وجود ندارد .پس برلین قدردان کمکهای

آنــکارا در رونــد صلح ســوریه بهویژه در ادلب اســت.
همچنین ســفر من به آلمان بســیار موفقیتآمیز بود و
من توانستم با مقامات آلمان درباره توسعه هرچه بیشتر
روابط دوجانبه به توافق برســم .از سوی دیگر ،مقامات
دســتگاههای اطالعاتی ترکیه نشســتی را درباره توافق
»ادلب« با روسیه و با نمایندگان گروههای مخالف دولت
دمشــق برگزار کردند .به گزارش رسانههای سوری ،این
نشســت در یکی از شــهرهای ترکیه برگزار و نمایندگان
گروههای مخالف در جریان جزئیات توافق مسکو و آنکارا
درباره ایجاد منطقه حائل در خطوط تماس ارتش سوریه
و این گروهها در اســتان ادلب قرار گرفتند .این رســانهها
تأکید کردند در این نشســت یکی از بندهای توافق که بر
ورود نیروها و گشــتیهای روسیه به منطقه حائل تأکید
داشت ،حذف شد.

از ســخنرانی تند خود باز هم جهانگرایــی را رد کرد و
گفت» :ما ایدئولوژی جهانگرایی را به طور کامل رد و از
دکترین ناسیونالیسم و میهنپرستی استقبال میکنیم«.
این جمله را بولتون بارها در ســالهای گذشــته مورد
تأکید قرار داده است ۱۸ .سال قبل او با نقد جهانگرایی
نوشــت» :جهانگرایــی در اصل ،کارتلســازی جهانی
حکومتها و گروههای ذینفــع را نمایندگی میکند و
در نتیجه به حکومت جهانی منتهی میشود ،اما ایاالت
متحده بر اساس قانون اساسی خود و برای محافظت از
آزادی عملش نمیتواند چنین رویکردی را تأیید کند«.
بولتون در ســالهای ابتدایی قرن بیســتویکم به
طور مســتمر تالش میکرد تا آمریکا را از کنوانسیونها
و نهادهای بینالمللی خارج یا در رابطه واشنگتن و این
نهادها و سازمانها تنش ایجاد کند .در این میان تفاوت
عمده ترامپ و بولتون این است که ترامپ عالقه زیادی
به در معرض توجه قرارگرفتن دارد و در توییتر ،سخنرانی
حمله
یا کنفرانسهای مطبوعاتی ،جهانگرایی را مورد حم
قرار میدهد ،اما بولتون غالبا در ســکوت و بهددور
از جلــب توجه رســانهها عمل میکنــد و این
بولتون
ویژگی باعث میشــود تا تأثیرگذاری بولت
حاضر
بیش از ترامــپ باشــد .او درحالحا
عمل
بهعنوان عاملی تحریککننده عم
میکنــد .نتیجــه تالشهــ
هــای
اخیرا
معموال پشــتپرده را اخ
ایاالت
در خروج ناگهانی ایاال
حقوق
متحده از شــورای حقو
شاهد
بشر ســازمان ملل شا
۲۰۰۵
بودیم .بولتون از ســال ۰۵
و زمانی که ســفیر ایــاالت متحده در
ســازمان ملل بود ،بهعنــوان یکی از
جدیترین و تندروتریــن منتقدان این

شــورا در پی خروج آمریکا از این شورا بود .این مواضع
افراطی بولتون علیه جهانگرایی و نهادهای بینالمللی
همواره باعــث بروز تنش میان او و دولتهای مختلف
آمریکا میشد .دولت دموکرات اوباما و همچنین دولت
جمهوریخــواه بوش این مواضع بولتون را مورد انتقاد
قرار میدادند و در موضعگیریهای منفی خود در قبال
نهادهای بینالمللی جانب احتیاط را رعایت میکردند.
اما اکنون بولتون به آرزوی سالیان دراز خود رسیده
اســت .جهانبینی بولتون امروز پایه و اساس سیاست
خارجــی دونالد ترامپ به شــمار مــیرود .بولتون با
بســیاری از توافقنامههــا و پیمانهــای بینالمللــی
مخالفت کرده و یکی از حامیان سرســخت جنگهای
تجــاری و تعرفهای ترامپ اســت .بااینحــال به نظر
میرسد در این بهشــت ایدئولوژیک بولتون چالشها
و اختالفاتــی بروز کند .درســت اســت کــه ترامپ و
بولتون در بســیاری موارد اشــتراکنظر داشــته باشند،
اما اختالفهایی اساســی هم میان آنهــا وجود دارد.
یکجانبهگرایــی و ضدجهانگرایی بولتــون دیدگاهی
کامال ایدئولوژیکی اســت ،اما این دیدگاهها نزد ترامپ
بیشتر ،تعاملی است .به این صورت که یکجانبهگرایی
ترامــپ اغلب بر این عقیده اســتوار اســت که آمریکا
باید از ســلطه اقتصادی و نظامی خود برای دستیابی
به توافقهایی با منفعت بیشتر اســتفاده کند .بولتون
و ترامپ معتقدند که نهادهــای بینالمللی ،از جمله
ناتــو و گروه هفت باعث محدودشــدن قدرت و آزادی
عمل آمریکا و همچنین سوءاستفاده اعضا از این کشور
میشوند .باوجوداین ترامپ تمایل دارد تا با اعمال فشار
بر آنها مسئولیتهای امنیتی و مالی بیشتری را بر دوش
این کشــورها بگذارد .ترامپ همچنین نشــان داده که
عالقهمند به مذاکــره با دولتهای متخاصم ،از جمله
منبع :فارنپالسی
روسیه و کرهشمالی است.

پیام پوتین به رئیسجمهوري چین
 والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوري روســیه ،روز
گذشــته در پیامي به شي جینپینگ ،همتاي چیني
خود ،شصتوهشتمین سالگرد تأسیس جمهوري
خلق چین را تبریک گفته اســت .به گزارش ایلنا،
به نقل از اســپوتنیک ،پوتین در این پیام خطاب به
شي گفته» :در ســایه رهبري شما ،چین پیشرفت
چشــمگیري به دســت آورده ،اقتصــاد چین به
سرعت در حال رشد بوده و رفاه شهروندان کشور
شما در حال افزایش است«.

سفر هیئت عاليرتبه عربستاني
به پاکستان
 بر اســاس گزارشهــا ،یک هیئــت عاليرتبه
از مقامهاي عربســتان برای مذاکــرات تجاري با
مقامهاي پاکســتان ،وارد شــهر اســالمآباد شده
اســت .به گزارش ایســنا ،به نقل از نیشــن ،منابع
خبري گفتهاند این هیئت تحت سرپرســتي محمد
بنعبــداﷲ الجدعــان ،وزیر دارایي عربســتان ،به
پاکســتان ســفر کرده و قرار اســت پنج یادداشت
تفاهم مهم با پاکستان امضا کند.

اعتراض به نتایج انتخابات اقلیم
 سعدي احمد پیره ،ســخنگوي حزب اتحادیه
میهنــي کردســتان عــراق ،بالفاصلــه پــس از
بستهشــدن همــه مراکــز رأيگیري اعــالم کرد:
»نظر به ثبــت برخي تخلفات در ایــن انتخابات،
اتحادیــه مزبور نتایــج را نخواهــد پذیرفت« .به
گــزارش ایلنا ،به نقل از ســومریهنیوز ،نتایج اولیه
آراي انتخابات پارلماني کردســتان عراق حاکي از
آن اســت که حزب دموکرات کردستان به ریاست
مسعود بارزاني  ۴۲کرسي و حزب اتحادیه میهني
کردستان  ۲۴کرسي را از آن خود کردهاند.

مشارکت عربستان و قطر
در مانور نظامي ترکیه
 قطر و عربستان در کنار کشورهاي عضو ائتالف
ناتــو در مانور دریایــي ترکیه در دریــاي مدیترانه
شــرکت ميکنند .در این مانور دریایي که تا هفتم
اکتبر ادامه خواهد داشت ،کشورهاي عضو ائتالف
ناتــو در کنار عربســتان ،قطر ،الجزایــر ،روماني و
پاکستان مشارکت ميکنند .همچنین وزارت دفاع
عربســتان از برگــزاري نخســتین رزمایش هوایي
مشــترک میان این کشور با تونس از زمان برکناري
بنعلي و رويکارآمدن نظام جدید خبر داد.

سفر وزیر دفاع آمریکا به پاریس
 منابع مطلــع اعالم کردهاند جیمز متیس ،وزیر
دفــاع آمریکا ،امروز برای دیدار با فلورانس پارلي،
همتاي فرانسوي خود و همچنین امانوئل مکرون،
رئیسجمهوري این کشور ،در سفري یکروزه عازم
پاریس ميشــود .متیس قرار است پس از دیدار با
مقامات فرانسه ،به منظور شرکت در نشست ناتو
عازم بروکسل شود.

دیدار محرمانه نتانیاهو با معاون
رئیسجمهوري اندونزي
 رســانههاي اســرائیلي اعالم کردنــد بنیامین
نتانیاهو ،نخســتوزیر اســرائیل ،در روزهاي اخیر
نشســت محرمانهاي با محمد یوسف کاال ،معاون
رئیسجمهــوري اندونــزي ،برگزار کرده اســت.
اندونزي روابط تجاري و توریستي با اسرائیل دارد
و به اســتثناي ســالهاي اندک دهه  ۹۰در زمان
نخســت وزیري اســحاق رابین و پــس از امضاي
توافقنامه اســلو با فلســطینیان در ســال ۱۹۹۳
میالدي ،روابط دو طرف هیچگاه به ســطح روابط
دیپلماتیک نرسیده است.

پایهگذاري جنبش جدید
در عربستان
 مرزوق مشــعان العتیبي ،نویســنده سرشناس
عربستاني ،در بیانیهاي اعالم کرد دهها هزار نفر از
مخالفان عربستاني روند تشکیل یک جبهه جدید
مخالفان نظام حاکم را با عنوان »جنبش بســیج
ملي« آغاز کردهاند.

نوب

» ÃZ¼Ä«ZÀ

ت دوم

§^·YÕYÄ¬À»[Yd¯ÖËÁ{ÂycZ»|y¹Zn¿Y»ÕYÄ¸u»®ËÖ»Â¼Ä«ZÀ»|Ë|neÕY³]dÆm½YÂyY

شــرکت ســهامی آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ”انجام خدمات خودرویی شرکت آب
منطقه ای البرز“ را ز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان شــامل دریافت و تحویل اســناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت
شــرکت در مناقصه محقق ســازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  ۹۷/۰۷/۰۸میباشد.اطالعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می
باشد.
مهلت دریافت اسناد :تا ساعت ۱۹مورخ ۹۷/۰۷/۱۰
مهلت ارسال پاسخ :تا ساعت  ۱۹مورخ ۹۷/۰۷/۲۱
زمان بازگشایی پاکات :ساعت  ۱۰صبح مورخ ۹۷/۰۷/۲۲
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار :کرج -مهرشهر-بلوار امام خمینی)ره(-روبروی مصلی-خیابان بوستان -شرکت سهامی آب منطقه ای البرز -کد
پستی -۳۱۸۶۷۱۷۵۹۸تلفن۰۲۶۳۳۳۳۲۳۰۰ -۳۱۰-۳۲۰
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس  ۰۲۱ ،۲۷۳۱۳۱۳۱دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷:و ۰۲۱- ۸۵۱۹۳۷۶۸
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