
مع�اون وزی�ر ام�ور خارج�ه روس�یه گفت�ه 
ک�ه اتحادی�ه اروپ�ا رویک�رد دوگان�ه خ�ود 
در قب�ال ای�ران را حف�ظ ک�رده اس�ت. 
س��رگئی ریابکوف روز دو     شنبه درحاشیه مراسم 
گرامیداشت چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب 
اسالمی در پاس��خ به پرسش��ی درباره سازوکار 
حمایت از مب��ادالت تجاری ای��ران و اروپا گفت 
که س��ازوکار حمایت از مبادالت تجاری ایران و 
اروپا)اینستکس – INSTEX(باید گسترش یابد 
و نباید فقط به مایحتاج عموم��ی و دارو محدود 
شود. ریابکوف می گوید: » عالئم آشکار وجود دارند 
که همکاران اروپایی ما، هرچند گام های خاصی 
در راستای ایجاد ش��رایط برای همکاری عادی 
اقتصادی با ایران برداش��تند، از جمله راه اندازی 
ساز و کار » اینس��ِتکس«، و با وجود برخی نکات 
مثبت مبنی ب��ر اینکه ای��ن کانال ب��ه اصطالح 
عرض��ه محصوالت مرتب��ط با ایران ب��د نخواهد 
بود، با این وجود رویکرد دوگانه آنها در قبال این 
کشور)ایران( نیز مشهود اس��ت.«  وی افزود: در 
زمان حاضر اطالعات چندانی از مکانیس��م اروپا 
برای حمایت از مبادالت تجاری با ایران جز آنچه 
که از طرف مقام های اروپایی و تروئیکای اروپایی 
)فرانس��ه، انگلی��س و آلمان( و بخش سیاس��ت 

خارجی اتحادیه اروپا اعالم ش��ده نمی دانیم. به 
گفته ریابکوف، فاز اول کار مکانیس��م مالی اروپا 
ماهیت اولیه خواهد داشت و مشارکت در این ساز 

و کار برای کشورهای ثالث بسته است.
 وی با بیان اینکه کشورهای اروپایی خواسته های 
مشخصی را ازایران مطرح کرده اند، اظهارداشت: ما 
معتقدیم که مطرح کردن خواسته های مصنوعی و 

غیرواقعی غیرسازنده است، نباید به اعالم شرایط و 
طرح خواسته پرداخت بلکه باید اقدامات عملی را 
)برای اجرای ساز و کار مالی اروپا( به اجرا درآورد. 
معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: فقط نباید 
به ارس��ال خوار و بار و مایحتاج اولیه و دارو که از 
فهرست تحریم های یکجانبه و فراملی امریکا کنار 
گذاشته شده، اکتفا کرد. وی ادامه داد: برای اینکه 

ایران کارایی این مکانیسم را ببیند و فرصت برای 
تضمین بازرگان��ی قانونی با کش��ورهای ثالث را 
کسب کند اتحادیه اروپا باید از رویکردهای کنونی 

خود برای حل مسائل باالتر برود. 
مقام روس خاطرنشان کرد: باید با انتخاب درست، 
تصمی��م صحی��ح و الزم را ب��رای همکاری های 
مناس��ب گرفت و در     ه��ا را ب��رای همکاری های 
اقتصادی با ایران گش��ود. مع��اون وزیر خارجه 
روس��یه همچنین از حمالت رژیم صهیونیستی 
به سوریه ابراز انزجار کرد و گفت که این حمالت 
غیرقانونی است. بر اس��اس این گزارش، سرگئی 
ریابکوف تأکید ک��رد: »حمالت اس��رائیل علیه 

سوریه غیرقانونی و غیرقابل توجیه است«. 
معاون وزیر خارجه روس��یه تصریح کرد: »از نظر 
ما، امنیت اس��رائیل در باال     ترین سطح است. من 
قباًل هم گفته ام که حمالت غیرقانونی اس��رائیل 
علیه اهدافی در سوریه از جمله اهدافی که به هر 
نحوی به ایران مرتبط می شوند، غیرقانونی است و 

به هیچ وجه توجیه پذیر نخواهد بود«. 
وی افزود: »ما ای��ن حمالت را محک��وم و اعالم 
می کنیم که این حمالت غیرقانونی اس��ت و این 
اصاًل به این معنا نیس��ت که ما باید دوباره مراقب 

امنیت اسرائیل باشیم.«

در پی انتشار فیلمی در چند روز گذشته درباره 
به شهادت رساندن یک کودک عربستانی به نام 
»زکریا بدرعلی الجابر«، رس�انه های سعودی با 
تأیید کشته شدن این کودک گزارش کردند که 
قاتل وی بیمار روانی بوده اما هنوز مقام های رسمی 
عربس�تان در این باره موضع گی�ری نکرده اند. 
شهادت هولناک یک کودک شش ساله در عربستان 
در روز های اخی��ر بار دیگر توجه��ات بین المللی را 
به ریاض و تروریس��م س��ازمان یافته در این کشور 
جلب ک��رد. زکریا ب��در الجابر کودک شش س��اله 
ش��یعه در تاریخ ۲۷ ژانویه در یک��ی از خیابان های 

مدینه منوره به دست یک راننده سعودی وهابی به 
شکل وحشتناکی سر بریده شد. مقامات سعودی با 
تأخیر، دستور تحقیق و بررسی در مورد پرونده قتل 
هولناک پسربچه شیعه در مقابل چشمان مادرش را 
صادر کردند. در حالی که منابع زیادی در عربستان 
این قت��ل را اقدامی ضد ش��یعی توصیف می کنند، 
رس��انه های س��عودی در راس��تای تالش برای کم 
اهمیت کردن ماجرا می گویند شایعاتی به صورت 
محلی در عربستان و در فضای مجازی پخش شده 
مبنی بر اینکه یک راننده پس از آگاهی از شیعه بودن 
این کودک و خانواده اش، وی را به قتل رسانده است.

 به گزارش روزنامه »دیلی میل « س��ازمان دیده بان 
حقوق بشر شیعه این قتل را خشونت فرقه ای توصیف 
کرده و می گوید که مرد ناشناس پیش از قتل از مادر 
کودک درباره شیعه بودن وی پرسیده است. رسانه های 
عربی در تالشی هماهنگ، فرقه گرایی در عربستان را 
معضلی سطحی دانسته و خشونت علیه شیعیان را 
به عنوان تبعیضی تاریخی که کمرنگ شده توصیف 
می کنند. برخی دیگر از رسانه های سعودی نیز تالش 
دارند راننده وهابی قاتل را بیماری روانی جلوه دهند 
که پیش از این نیز مرتکب اقدامات خشونت باری شده 
و دارای سابقه پزشکی است. پایگاه »العربی « در این 

باره نوشت:» شاهدان گزارش دادند که راننده تاکسی 
پیش از گرفتن پسربچه از پشت و بریدن گلویش در 
مقابل چشمان مادرش شیشه ماشین خود را شکست. 
اما ش��واهد موثقی در این باره وجود ندارد و هویت و 

انگیزه قاتل همچنان نامعلوم باقی مانده است«.
 نشریه سیتیزن تراث در این ارتباط نوشت:»در حالی 
که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سخنرانی 
ساالنه خود در کنگره با گرفتن انگشت اتهام به سوی 
ایران از این کشور به عنوان حامی تروریسم یاد کرد، 
این عربستان است که به ش��کلی سیستماتیک به 

تروریسم می پردازد«. 
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ریابکوف: رویکرد اروپا مقابل ایران دوگانه است 

سکوت مرگبار سعودی     ها مقابل شهادت  كودك شش ساله شيعي 

رس��ان�ه       ه�ا و    گزارش  یک
مطبوعات خارجی 
به رسم هر ساله حضور پرشکوه مردم ایران در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن را بازتاب دادند. بسیاری از 
رس�انه های غربی که ب�ه صورت زنده مراس�م 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران 
را منعک�س می کردن�د، گ�زارش کردن�د ک�ه 
تحریم های امریکا و فشارهای اقتصادی مانع از 
حض�ور میلیونی م�ردم در چهلمین س�الگرد 
پیروزی انقالب نشد و امریکاستیزی ایرانی       ها با 

گذشت 40سال همچنان زنده است. 
به رغم تبلیغات گسترده مقامات و رسانه های غربی 
برای کاهش مش��ارکت مردم ایران در راهپیمایی 
۲۲بهمن، دیروز ش��هرهای ایران ش��اهد حضور 
میلیون      ها مردمی بود که برای ش��رکت در مراسم 
چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب ب��ه خیابان      ها 
آمده بودند. دهها رس��انه  خارجی که برای پوشش 
زن��ده راهپیمایی م��ردم ایران در چهل س��الگی 
پیروزی انقالب به تهران آمده بودند، نتوانس��تند 
در مقابل س��یل عظیم مردم س��کوت کنند و هر 
کدام بخش      هایی از این حضور باشکوه را به نمایش 
گذاشتند. فرانک متوون، خبرنگار رادیو فرانسه که 
برای پوشش راهپیمایی چهلمین سالگرد انقالب 
در تهران به سر می برد، روز دو      شنبه در خیابان های 
منتهی به میدان آزادی سرگرم ارسال گزارش های 
مستقیم خود بود. این خبرنگار فرانسوی چندین 
بار ش��گفتی اش را از حض��ور مردم در زی��ر باران 
ش��دید تهران ابراز کرد و گفت که »انقالب ایران، 
انقالبی غیرقابل قیاس با انقالب های بزرگی چون 
انقالب فرانس��ه اس��ت«. خبرنگار فرانسوی تکرار 

کرد:»جمعیت عمدتاً جوانی ک��ه در تجمع امروز 
دیدم با غرور ملی، جمعیت بزرگی بود که با وجود 
باران شانه به شانه هم در خیابان       ها حضور یافتند 
تا از انقالب خود حمایت کنند و این با وجود تمام 
مش��کالت اقتصادی در طول 40 سال گذشته رخ 

می دهد.«
ش��بکه تلویزیونی فرانس ۲4 مراس��م راهپیمایی 
را مس��تقیم پخش کرد و عنوان چهلمین سالگرد 
انقالب اسالمی را در س��رتیتر خبرهای خود قرار 
داد و از تهران گزارش کرد:»زمانی که امام خمینی 
)ره( در سال 19۷9 حکومت شاه را سرنگون کرد 
و انقالب اسالمی پیروز شد، کسی تصور نمی کرد 
این انقالب 40سال دوام آورد، اما این اتفاق افتاد و 
امروز گرامیداشت تولد چهلمین سال آن است«. 
خبرگزاری رویترز هم راهپیمایی دیروز را با شکوه 
توصیف کرد و به شعاری که روی یک پارچه نوشته 
که مردم به دست گرفته بودند اشاره کرد که روی 
آن نوش��ته بود:»انقالب اس��المی ای��ران به چهل 
سالگی خود رسید تا مایه ناامیدی و سرافکندگی 
امریکا باشد«. رویترز همچنین نوشت:»مشارکت 
مردمی گسترده در مراسم چهلمین سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی در شرایطی بود که ایران همچنان 
با مش��کالت عمده اقتصادی مواجه است«. شبکه 
بی بی س��ی هم که همواره حضور م��ردم ایران را 
کم رنگ جلوه می ده��د به برگ��زاری راهپیمایی 
۲۲بهمن در ایران و تهران پرداخت و گفت:»انقالب 
اس��المی آغاز ش��کل گیری یک قدرت منطقه ای 
بود«. ش��بکه پی بی اس در گزارشی نوشت:»نتایج 
انقالب ایران که 40 س��ال پیش به وقوع پیوست 
همچنان در سیاس��ت امریکا و سیاست بین الملل 

امروز منعکس می ش��ود«. ش��بکه یورونیوز اعالم 
کرد:»مردم سراسر ایران امروز به خیابان      ها آمدند 
تا چهلمین سالروز انقالب اس��المی، رویدادی که 
جایگاه متفاوتی را برای این کش��ور در جهان رقم 

زده، را جشن بگیرند.«
 فشارهای امریکا تأثیر ندارد 

هرچند امریکا در ماه های اخیر تالش کرده با افزایش 
تحریم های اقتصادی، شکافی بین مردم و حکومت 
ایران ایجاد کند اما این اقدامات ناکارآمد بوده است، 
چیزی که رس��انه های غربی هم دیروز به آن اشاره 
کردند. خبرگزاری آسوشیتدپرس هم با بازتاب دادن 
مراسم راهپیمایی مردم ایران نوشت:» امریکاستیزی 
مردم ایران پس از گذشت 40 سال از پیروزی انقالب 
اس��المی به دلیل اقدام��ات خصمان��ه امریکا علیه 
ایران همچنان زنده و پرشور باقی مانده است«. این 
گزارش در حالی است که جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید س��ال گذش��ته در جمع گروهک 
تروریستی منافقین مدعی ش��ده بود:»مردم ایران 
جشن چهل س��الگی انقالب خود را نخواهند دید و 
ما جشن کریسمس ۲019 را در تهران می گیریم«. 
آسوش��یتدپرس س��پس به نمایش اقتدار موشکی 
ایران در حاشیه مراسم راهپیمایی ۲۲بهمن در تهران 
اشاره کرد و نوش��ت:»در کنار شعار مرگ بر امریکا، 
راهپیمایی روز دو      ش��نبه همچنین عرصه ای برای 

نمایش موشک های نظامی ساخت ایران بود.«
خبرنگار شبکه »زد دی اف« آلمان در تهران با اشاره 
به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن، 
اعالم کرد:»مردم ایران مشکلی با جمهوری اسالمی 
ایران ندارند و آنچه به آن انتقاد دارند، ش��یوه اداره 
کشور است«. الیزا پالمر، خبرنگار سی بی اس نیوز، 

در گزارشی گفت:»به رغم هوای سرد فضای جشن 
در مح��ل برگزاری س��الگرد انقالب ای��ران حاکم 
بود. در حالی که اقتصاد ایران بدون ش��ک فشار و 
افزایش تحریم های امریکا را احساس می کند، هیچ 
نشانه ای از اینکه حکومت ایران قدرتش را از دست 
می دهد، دیده نمی شود. هر موقع که امریکا اقدامی 
علیه ایران انجام می دهد، ایرانی       ها جلو می آیند و 

قدرت نمایی می کنند.« 
شبکه بلومبرگ در گزارش��ی نوشت:»مردم ایران 
با سوزاندن پرچم های امریکا و اسرائیل چهلمین 

سالگرد پیروزی انقالب را جشن گرفتند«.
»جوییش پ��رس « با اذع��ان به حضور گس��ترده 
ایرانی       ها در راهپیمایی تهران و دیگر شهر      ها نوشت 
که »مردم ایران با تمسخر امریکا، چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب را گرامی داشتند«. شبکه سی ان ان 
هم از تهران گزارش داد:»ایران نشان داده است در 
برابر امریکا و فشارهای بین المللی تسلیم نمی شود«. 
رادیو اروپای آزاد هم در گزارشی نوشت:»مردم ایران 
در حالی جشن پیروزی انقالب را برگزار می کنند که 
به دلیل تحریم ها، روابط ایران و امریکا با تنش های 
زیادی رو به رو اس��ت«. ش��بکه تی آرتی ترکیه  هم 
با پوش��ش زنده و مستقیم از مراس��م راهپیمایی 
گس��ترده تهرانی       ها گزارش داد:»ای��ران در حال 
گرامیداش��ت چهلمین س��الگرد انقالبی است که 

چهره خاورمیانه را تغییر داد.«
 بازتاب در رسانه های عربی 

عالوه بر رس��انه های غربی، راهپیمایی ۲۲ بهمن 
در رسانه های عربی هم بازتاب گسترده ای داشت. 
ش��بکه الجزیره قطر با پوش��ش زنده راهپیمایی 
۲۲ بهمن، گ��زارش داد:»رئیس جمه��ور ایران در 
جریان این راهپیمایی در تجمع مردم تهران گفت: 
حضور مردم در خیابان های سراسر ایران اسالمی 
و در تهران این ش��هر بزرگ، به این معنا است که 
نقشه های یک ساله دشمن نقش برآب شده است. 
این حضور به آن معنا اس��ت که دشمن به اهداف 
ش��وم خود نخواهد رسید و راه و مس��یر انقالب به 
همان صورت 40 سال گذشته ادامه خواهد یافت«. 
الجزیره همچنین نوش��ت:»حضور م��ردم در این 
مراسم در حالی صورت می گیرد که دولت امریکا با 
اعمال تحریم ها، به دنبال فشار اقتصادی علیه مردم 
ایران است«. شبکه المیادین در تهران گزارش داد 
که »میلیون       ها نف��ر از مردم ایران ب��ا وجود بارش 
شدید برف و باران در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت 
کردند. مردم ای��ران جواب تحریم ه��ای ترامپ و 
سیاستمداران امریکایی را با شعار »مرگ بر امریکا« 
می دهند«. ش��بکه المنار در گزارشی ضمن اشاره 
به دعوت مراجع عظام تقلی��د از مردم برای حضور 
باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن گزارش داد:»ایران 
پس از انقالب اس��المی ایران دستاورد های مهم و 
زیادی داشته است«. خبرگزاری سوریه )سانا( در 
گزارشی نوش��ت:»ایران چهار دهه از عمر انقالب 
خود را درحالی پشت سر گذاشت که دستاورد      ها و 
موفقیت های زیادی در زمینه های مختلف داخلی 
و خارجی داش��ته است تا مس��یر خود را به سمت 

پیشرفت و توسعه تکمیل کند.«

  گزارش  2

   پرونده

پرونده استیضاح ترامپ روی میز کنگره
نانسی پلوس��ی تا قبل از انتخابات میان دوره ای امریکا در ششم نوامبر 
گذش��ته، رهبری اقلیت دموکرات در مجلس نماین��دگان را به عهده 
داش��ت و با وجود اینکه نمایندگان دموکرات و برخ��ی چهره های این 
حزب گاه به گاه حرف از استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، 
می زدند اما پلوس��ی از این کار پرهیز می کرد و بیش��تر چشم به نتایج 
تحقیقات رابرت مولر، بازرس ویژه مداخالت روسیه در انتخابات ریاست 
جمهوری ۲016 امریکا، دوخته بود. پلوسی تا هفته قبل هم مخالفت 
خود را با استیضاح ترامپ اعالم کرده بود و در مصاحبه ای با شبکه خبری 
ام اس ان بی سی از لزوم اتحاد و قرار دادن مردم در کنار یکدیگر گفته بود و 
این که »استیضاح رویکرد بسیار تفرقه آمیزی است. « حاال به نظر می رسد 
که او با وجود پرهیز از به کار بردن اصطالح استیضاح، موافق به جریان 
افتادن این موضوع در مجلس نمایندگان است و حتی گفته می شود که 

حدود شش کمیته در مجلس نمایندگان در این مورد فعال شده اند. 
این تغییر رویکرد سریع پلوسی و فعال ش��دن شش کمیته داللت بر 
این دارد که پرونده اس��تیضاح ترامپ دیگر از ح��د گمانه زنی     ها فراتر 
رفته و دس��ت کم نمایندگان دموکرات در کنگره عماًل دس��ت به کار 
شد ه اند. متیو ویتاکر، دادس��تان کل موقت امریکا، دو هفته قبل گفته 
بود که تحقیقات مولر در مراحل پایانی است و این احتمال وجود دارد 
که پلوسی و دیگر رهبران ارشد حزب دموکرات به واسطه روابطی که 
دارند اخبار دلگرم کننده ای از این تحقیقات به دست آورده باشند که 
آنها را امیدوار به اس��تیضاح ترامپ کرده و به همین دلیل نیز در حال 
مقدمه چینی برای مراحل بعد از اعالم نتایج این تحقیقات هستند. با 
وجود این، پلوسی و همکارانش هنوز نیز چندان تمایلی برای استفاده از 
اصطالح »استیضاح « ندارند و بیشتر می خواهند از اصطالحاتی استفاده 
کنند که به قول آنها کمتر تحریک آمیز باشد هرچند که مکانیزم مدنظر 
آنها کاماًل منطبق بر روال استیضاح ترامپ باشد. این مکانیزم در حال 
حاضر به معنی مدارک و مس��تندات الزم برای اثبات س��رپیچی های 
ترامپ از قانون، روابط مش��کوکش با کش��ورهای خارج��ی یا اعمال 
هنجارشکنانه سیاسی و حتی اقتصادی او است تا بر اساس این مدارک 
بتوان پروسه استیضاح را با دست پر پیش برد. بنابراین، دموکرات  ها در 
حال برداشتن نخس��تین گام جدی برای شروع این پروسه هستند اما 
باید دید که آنها گام های بعدی تا برکناری ترامپ را چگونه برخواهند 

داشت یا اصوال قادر بر برداشتن آن خواهند بود. 
شکی نیست که دموکرات  ها بعد انتخابات میان دوره ای و گرفتن اکثریت 
کرسی های مجلس نمایندگان، کار چندان سختی در این مجلس ندارند 
و فعال شدن ش��ش کمیته در این مجلس دلیلی بر این مدعا است اما 
معلوم است که کار آنها در مجلس سنا سخت خواهد بود. به عبارت دیگر، 
آنها می توانند استیضاح ترامپ را در مجلس نمایندگان تصویب کنند اما 
این مجلس سنا است که باید به پرونده استیضاح ترامپ رسیدگی کند 
و هم حزبی های جمهوریخواه ترامپ در آن مجلس اکثریت کرسی     ها را 
در دست دارند. روشن است که سناتورهای جمهوریخواه تمایلی نداشته 
باشند تا رأی به استیضاح رئیس جمهوری از حزب خودشان بدهند مگر 
اینکه مدارک و دالیل استیضاح آن قدر قوی و مستند باشند که نتوانند 
قانون ش��کنی ترامپ را نادیده بگیرند. الیزابت وارن سناتور دموکرات 
از ایالت ماساچوست که نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکا در 
سال ۲0۲0 شده  روز دو    شنبه گذش��ته در یک برنامه تبلیغاتی گفت 
که احتمال دارد ترامپ تا ۲0۲0 »زندانی شده و فرد آزادی نباشد.« این 
ادعای وارن می تواند داللتی بر البی گری     ها در مجلس سنا داشته باشد 
که دموکرات  ها در آنجا سعی می کنند تا دست کم برخی از همکاران 
جمهوریخواه خود را متقاعد به استیضاح ترامپ کنند. بنابراین، سخنان 
وارن نمی تواند فقط یک رجزخوانی انتخاباتی باشد و پیام جدی برای 
ترامپ دارد و شاید به همین جهت است که ترامپ هم با جدیت تمام 
تحرکات رقبای دموکرات را زیر نظر گرفته است. اشاره او به »تحقیقات 
بی ارزش « دموکرات  ها در نطق س��االنه اش در کنگره هشداری بود به 
رقبای دموکرات تا پیگیر پرونده استیضاح او نباشند اما به نظر نمی رسد 
که این هشدار و پیام های توئیتری تند او مانعی بر سر راه دموکرات  ها 
ایجاد کنند و آنها هرچند که محتاطانه پرونده استیضاح او را باز کرده اند 
اما آن قدر مطمئن هستند که از زندانی شدن او تا سال ۲0۲0 بگویند. 
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   برای سفری دو روزه ظریف وارد بیروت شد 
وزیر امور خارج��ه جمهوری اس��المی ایران برای س��فری دو روزه به 
لبنان، به بیروت رفته است. ظریف در گفت وگو با راشاتودی گفته که 
تهران آماده اس��ت، در صورتی که دمش��ق و آنکارا از تهران بخواهند، 
میان آنها میانجیگری کند. ظریف همچنین افزود: کنفرانس ورش��و 
در خصوص خاورمیانه و ایران یک نمایش اس��ت و امریکا به هیچ وجه 
نخواهد توانست، بیانیه ای علیه ایران در این کنفرانس صادر کند. وی 
تصریح کرد: گزینه خروج ایران از توافق هسته ای روی میز است. ظریف 
در خصوص لبنان تأکید کرد: ایران با عربس��تان درباره تشکیل دولت 
لبنان گفت وگویی نکرده است. وی در عین حال از آمادگی تهران برای 

گفت وگو با ریاض سخن گفت. 
-----------------------------------------------------

  خشم چین از ورود ناوهای امریکا به دریای جنوبی 
دو فروند ناوشکن امریکا روز گذش��ته بی آنکه مجوزی از سوی دولت 
چین دریافت کرده باش��ند، وارد محدوده آبی جزایر »نن شا« شده اند 
که چین آن را متعلق به خود می داند. به گزارش ایرنا »هوا چون اینگ« 
سخنگوی وزارت خارجه چین روز دو    شنبه در مصاحبه با خبرنگاران 
در پکن گفت که ورود این ناو    ها به منطقه بدون اجازه چین بوده است. 
سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود: پس از شناسایی این دو ناو 
و آگاهی از هویت آنها، بی درنگ نیروی دریایی چین به ناوشکن های 
امریکایی هشدار داد که باید فورا منطقه را ترک کنند. هوا گفت: امریکا 
باید آگاه باشد چین از هیچ اقدامی در راستای حراست از حق حاکمیت 
و تمامیت ارضی خود دری��غ نمی کند و این منطق��ه جزو حیطه حق 

مالکیتی چین است و پکن ورود ناو    ها را به آن نمی پذیرد. 
-----------------------------------------------------

  مغرب از ائتالف متجاوز به یمن خارج شد 
یک مقام دولت مغرب اعالم کرد کش��ورش دیگر در مداخالت نظامی 
یا نشس��ت    ها در س��طح وزرا در ائتالف به فرماندهی عربستان شرکت 
نمی کند. به گ��زارش خبرگزاری صداوس��یما؛ به نق��ل از خبرگزاری 
آسوشیتدپرس از رباط، یک مقام دولت مغرب روز پنج  شنبه اعالم کرد 
کشورش دیگر در مداخالت نظامی یا نشست    ها در سطح وزرا در ائتالف 
به فرماندهی عربس��تان شرکت نمی کند و س��فیر خود را از عربستان 
فراخوانده اس��ت. تنش بین مغرب و عربستان س��عودی در بحبوحه 
نگرانی های بین المللی در مورد جنگ یمن و س��ایر مسائل از مدت    ها 

قبل در حال افزایش بوده است.
-----------------------------------------------------

  آغاز بزرگ ترین رزمایش نظامی ونزوئال 
رئیس جمهور ونزوئال در مراسم آغاز رزمایش بزرگ این کشور گفت که 
امریکا با نام دموکراسی درصدد ربودن سرمایه های ونزوئالست. به گزارش 
اس��پوتنیک، نیکوالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال رسما، بزرگ ترین 
رزمایش نظامی این کشور را آغاز کرد.  قبل از شروع این رزمایش مادورو 
با سفر به جزیره میراندا واقع در شمال این کشور از ادوات نظامی که قرار 
است در این رزمایش استفاده شوند دیدن کرد. از جمله ادوات نظامی این 
رزمایش می توان به سایت های پرتاب راکت ساخت روسیه که از سوی 

ارتش ونزوئال مورد استفاده قرار می گیرند اشاره کرد. 

افکار عمومي متحدین امریکا: 

امريکا تهديد اصلي ماست
مردم در 10 کش�ور از جمل�ه آلمان، ژاپ�ن و کره جنوب�ی، قدرت و 
س�لطه امری�کا را تهدی�د اصلی ب�رای کشورش�ان دانس�ته اند. 
نتای�ج نظرس�نجی جدی�د مؤسس�ه » مورنین�گ کانس�الت « 
نش�ان می دهد می�زان محبوبی�ت دونال�د ترام�پ رئیس جمهور 
امری�کا در م�اه ژانوی�ه ب�ه پایین    تری�ن حد خود رس�یده اس�ت. 
در تازه    ترین نظرس��نجی مرکز تحقیقاتی پیو مس��تقر در واشنگتن از 
کش��ور های مختلف جهان،  تغییرات آب و هوای��ی در صدر نگرانی های 
امنیتی قرار دارد و پس از آن تروریس��م داعش و حمالت س��ایبری در 
رده های بعدی هس��تند و این در حالی اس��ت که تع��داد فزاینده ای از 
شرکت کنندگان در این نظرسنجی درباره قدرت و سلطه امریکا نیز ابراز 
نگرانی کرده اند.  به گزارش خبرگزاری رویترز از برلین، در گزارش مرکز 
تحقیقاتی پیو در این باره آمده است:  مردم 13کشور از ۲6 کشور جهان 
که نظرسنجی این مرکز در آنها انجام شده است، تغییرات آب و هوایی را 
در صدر فهرست تهدیدات جهانی مطرح کرده اند و پس از آن داعش در 
هشت کشور و حمالت سایبری در چهار کش��ور در رده های بعدی قرار 
دارند.  بر اساس نتایج این نظرسنجی که از ۲۷هزار و 61۲ نفر بین ماه های 
مه تا اوت س��ال ۲01۸ انجام شده اس��ت، نگرانی درباره تغییرات آب و 
هوایی از سال ۲013 تاکنون به ویژه در کشور    هایی مانند امریکا، مکزیک، 

فرانسه، انگلیس، آفریقای جنوبی و کنیا به شدت افزایش یافته است. 
برنامه هسته ای کره شمالی و اقتصاد جهانی نیز از دیگر مسائل چشمگیر 

نگران کننده به شمار می رود. 
بزرگ ترین تغییر در این باره به امریکا مربوط می شود و 4۵ درصد از مردم 
از قدرت و نفوذ امریکا به عنوان یک تهدید در سال ۲01۸ نام برده اند. این 
آمار در سال ۲013 و در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما ۲۵ درصد 
بود.  در 10کش��ور از جمله آلمان، ژاپن و کره جنوبی نیز حدود نیمی از 
پرسش شوندگان قدرت و س��لطه امریکا را به عنوان تهدید اصلی علیه 
کشورشان نام برده اند. این رقم در س��ال ۲01۷ هشت کشور و در سال 
۲013 سه کشور بود.  در مکزیک که نگرانی    ها از قدرت و سلطه امریکا 
پس از انتخاب دونالد ترامپ به سمت ریاست جمهوری به شدت افزایش 
یافته، درصد نگرانی    ها به 64 درصد رسیده است.  ترامپ در قبال مهاجرت 
غیر قانونی و توافقنامه تجارت آزاد امریکای شمالی )نفتا( سیاست های 
سختگیرانه ای اتخاذ کرده و بر لزوم احداث دیوار مرزی میان دو کشور 
اصرار می ورزد.  در س��ال ۲01۸ حدود 61 درصد از پرس��ش شوندگان 
در همه این کش��ور    ها حمالت س��ایبری را به عنوان یک نگرانی جدی 

برشمرده اند. این رقم در سال ۲01۷ حدود ۵4 درصد بود. 
 افت محبوبیت و پیش استیضاح ترامپ

نتایج نظرسنجی جدید مؤسس��ه » مورنینگ کانسالت « نشان می دهد 
میزان محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهور امری��کا در ماه ژانویه )ماه 

گذشته میالدی( به پایین    ترین حد خود رسیده است. 
این اطالعات که روز پنج  ش��نبه از س��وی این پایگاه منتشر شد نشان 
می دهد فقط 40 درصد پاسخ دهندگان از عملکرد رئیس جمهور امریکا در 
پایان سال دوم ریاست جمهوری اش رضایت دارند. ۵۵درصد افراد گفتند 

مخالف اقدامات ترامپ هستند که این رقم نیز بی سابقه است. 
حتی محبوبیت ترامپ در میان هم حزبی هایش بی س��ابقه بوده است. 
در این نظرس��نجی 1۷ درص��د جمهوریخواهان اع��الم کردند مخالف 
ترامپ هس��تند. و این پایین    ترین رقم در طول ماه های گذش��ته است.  
این نظرس��نجی با ش��رکت 1۵6هزار و 104 نفر برگزار ش��د.  اکثریت 
رأی دهندگان در ۲۷ ایالت گفتند موافق ترامپ نیس��تند و فقط در 1۲ 
ایالت موافق ترامپ هستند.  دست کم دو نظرسنجی دیگر که ماه ژانویه 
برگزار شد از جمله نظرسنجی مؤسسه راسموسن نیز نشان داد ترامپ 
پایین    ترین میزان محبوبیت را دست کم در مدت یک سال گذشته دارد. 
در چنین شرایطی اخبار منتشره از کنگره امریکا نشان می دهد که هفته 
گذشته شش کمیته مجلس نمایندگان به بررسی زمینه های بالقوه برای 

استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پرداخته اند.
آنطور که نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا به این کمیته   ها 
ابالغ کرده، آنها از واژه استیضاح استفاده نمی کنند و در عوض اصطالحات 

با بار معنایی کمتر تحریک  آمیز به کار می برند. 
اما خود استیضاح چندان دور از ذهن نیست. آیا سوابق ترامپ در شکستن 
هنجارها، نقض آشکار قوانین و عدم رعایت مقررات موجود از تنش در 
منافع تا ارتباطات پنهان و آشکار با دولت های خارجی می تواند سبب کنار 

گذاشتن وی از سمت ریاست جمهوری شود؟
پلوسی اخیراً گفت: »ما باید ببینیم با چه حقایقی روبه رو هستیم. ما نباید 
به علت یک مسئله سیاسی دست به استیضاح بزنیم و از طرفی نباید به 
یک علت سیاسی استیضاح نکنیم. در نتیجه باید صبر کنیم تا ببینیم چه 
می شود.« پلوسی و رؤس��ای کمیته های مجلس نمایندگان که همگی 
دموکرات هستند این مرحله را »مرحله پیش اس��تیضاح « می نامند و 
در حال انجام فعالیت   هایی هستند که بتوانند استیضاح ترامپ را ممکن 
کنند. این در حالی است که مذاکرات جمهوریخواهان و دموکرات  ها در 
کنگره امریکا برای جلوگیری از تعطیلی دوباره دولت فدرال بدون رسیدن 
به توافق متوقف شده اس��ت.  مذاکره کنندگان امیدوار بودند قبل از روز 
دو   شنبه 11 فوریه )۲۲ بهمن( به توافق برسند تا کنگره بتواند تا روز جمعه 
که بودجه فدرال ماه قبل تمام می شود، توافق را تصویب کنند اما چنین 
توافقی به دست نیامده اس��ت. دوره قبلی تعطیلی دولت فدرال 3۵ روز 

طول کشید که طوالنی    ترین دوره تعطیلی دولت در امریکا بود. 
دونالد ترامپ در صفحه توئیتر خود به این بن بست چنین واکنش نشان 
داد: فکر نمی کنم دموکرات های عضو کمیته مرزی از سوی رهبران خود 
اجازه داشته باشند که به توافق برسند. آنها مبلغ بسیار کمی برای دیوار 

مرزی بسیار ضروری پیشنهاد کرده اند. 

جمع آوری 70 امضای پارلمان عراق 
برای اخراج امريکا

از  ع�راق  پارلم�ان  دف�اع  و  امنی�ت  کمیس�یون  عض�و 
نظامی�ان  اخ�راج  مواف�ق  نماین�دگان  ش�مار  افزای�ش 
داد.  خب�ر  نف�ر   70 ب�ه  ع�راق  خ�اک  از  امریکای�ی 
به گزارش فارس، »مهدی تقی « به خبرگزاری »المعلومه « این کشور گفته 
که این کمیسیون موفق به جمع آوری امضای ۷0 نماینده عراقی جهت 
طرح پیش نویس قانون اخراج نیروهای بیگانه از جمله نیروهای امریکایی 
شده است. پارلمان عراق 3۲9 نماینده دارد. او گفت: »اگر دولت عراق موضع 
رسمی خود در قبال حضور نیروهای امریکایی را اعالم نکند، پارلمان آن را 
پاسخگو خواهد کرد«. این نماینده عراقی گفت که »ستاد کل ارتش عراق 
به کمیسیون امنیت و دفاع پیام داده و گفته است که گزارشی مفصل در 
خصوص شمار پایگاه های امریکایی و میزان نیروهای حاضر در این پایگاه     ها 
را طی دو روز آینده، آماده و ارسال خواهد کرد«. عضو کمیسیون امنیت و 
دفاع پارلمان عراق افزود: »این کمیته در نظر دارد اگر سرلشکر » عثمان 
الغانمی«، رئیس ستاد کل ارتش عراق و » عادل عبدالمهدی«، فرمانده کل 
قوا اطالعات مربوط به نیروهای امریکایی را در اختیار پارلمان نگذارد، آن 
دو را استیضاح کند. « هادی العامری، رئیس سازمان »بدر« عراق نیز با اشاره 
به عدم نیاز این کشور به نیروهای خارجی، تأکید کرد که توانمندی های این 
کشور برای حمایت از امنیت و ثبات آن کافی است. مخالفت     ها در بین افکار 
عمومی عراق و پارلمان این کشور از آنجا شروع شد که »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهوری امریکا در جریان تعطیالت س��ال نو میالدی سر زده و از 
پیش اعالم نشده وارد پایگاه هوایی »عین األس��د« واقع در استان االنبار 

)غرب عراق( شد. این اقدام ترامپ موجب اعتراض و خشم عراقی     ها شد. 

بازتاب راهپیمایی ۲۲ بهمن در رسانه های جهان 

استکبارستیزی ايرانی       ها پس از 40 سال زنده است 
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