
اولی����ن و تنه�ا    گزارش  یک
اس���تفاده کننده 
بمب اتم، حامی کشتار فلسطینیان و تأسیس     یک 
رژیم جعلی تروریست در سرزمین آنها، پشتیبانی 
که جنایاتی از قبیل کودتا در ایران، ونزوئال و شیلی 
و سرنگونی دول ملی این کشورها،  حمایت صدام 
در تجاوز به ایران، سرنگونی هواپیمای مسافری 
ایران،  اشغال  ویتنام، پاناما، عراق و افغانستان را در 
پرونده خ�ود دارد و  ای�ن روز    ها ه�م نگهداری 
فرزندان مهاجران را در قف�س حیوانات  بر آنها 
افزوده اس�ت، ب�ا ادعا    هایی چون خ�ودداری از 
محکومیت »نقض فاحش حقوق بشر« در ونزوئال، 
کوبا و ایران و اتخاذ مواضع علیه اسرائیل، شورای 
حقوق بش�ر را فاضالب خواند و آن را ترک کرد.  
نیکی هیلی، نماینده امریکا در سازمان ملل متحد، 
سه     شنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن در 
حالی که مایک پمپئو، وزی��ر امور خارجه امریکا 
تصمیم خروج این کشور را از شورای حقوق بشر 
س��ازمان ملل متحد اعالم ک��رد، در توجیه این 
اقدام مدعی شد شورای حقوق بشر به » خصومت 
تمام نشدنی « با رژیم صهیونیستی ادامه می دهد 
و گف��ت این نهاد در س��ال میالدی ج��اری پنج 

قطعنامه علیه اسرائیل تصویب کرده است: » بیش 
از پنج برابر تع��داد قطعنامه    هایی که در مجموع 
علیه کره شمالی، ایران و سوریه به تصویب رسانده 
اس��ت.«  هیلی اضافه کرد: تمرک��ز غیرمتعارف 
بر اس��رائیل و خصوم��ت بی پایان نس��بت به آن 
ثابت می کند که این ش��ورا انگیزه های سیاسی 
جانبدارانه دارد و هدف آن حقوق بشر نیست.  او 
افزود: » وقتی که شورای به اصطالح حقوق بشر 
نمی تواند به نقض شدید )حقوق بشر( در ونزوئال 
و ایران رس��یدگی کند و جمهوری دموکراتیک 
کنگ��و را به عنوان ی��ک عضو می پذی��رد، ارزش 
اس��م خود را از دس��ت می دهد.«  نماینده دولت 
ترامپ در سازمان ملل با اشاره به اعتراضات سال 
گذش��ته در ایران گفت: » در ماه دسامبر و ژانویه 
که حکومت ایران صد    ها شهروند را صرفاً به خاطر 
بیان نظرات شان کشت و دستگیر کرد، این شورا 

واکنشی از خود نشان نداد. « 
بر اس��اس گزارش خبرگزاری رویترز، هیلی در 
کنفرانس خب��ری در س��اختمان وزارت خارجه 
امری��کا از اقدامات روس��یه، چین، کوب��ا و مصر 
برای س��د کردن تالش های امریکا برای اصالح 
مهم  ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد 

به ش��دت انتقاد کرد.  او همچنین از کشور    هایی 
که با امریکا ارزش های مشترک دارند ولی حاضر 
نیستند برای تغییر وضعیت فعلی دست به اقدامی 
بزنند، نیز انتقاد کرد.  شورای حقوق بشر که ۴۷ 
عضو دارد، هر سال س��ه یک بار نشست عمومی 
تشکیل می دهد و نشست کنونی تا ٢٣ ژوئن ادامه 
خواهد داشت. قرار اس��ت روز ١٩ ژوئن، وضعیت 
فلسطینیان در سرزمین های اشغالی مورد بررسی 
قرار گیرد. طبق مصوبات قبلی، شورای حقوق بشر 
ملزم است در تمامی نشس��ت های خود اختالف 
اسرائیل و فلسطینیان را مورد بررسی قرار دهد. 

    فقط تل آویو تشویق کرد
س��خنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
متحد، در واکنش به تصمی��م امریکا طی بیانیه ای 
گفته است: » دبیرکل بسیار ترجیح می داد که ایاالت 
متحده در شورای حقوق بشر باقی می ماند. ساختار 
حقوق بش��ر س��ازمان ملل متحد در ترویج و دفاع 
از حقوق بش��ر در سراس��ر جهان نقش مهمی ایفا 
می کند.«  اسرائیل از اقدام امریکا استقبال کرده و آن 
را » تصمیمی شجاعانه « خوانده است. دفتر بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اس��رائیل بامداد چهار    شنبه 
٢۰ژوئن اقدام امریکا را تصمیمی علیه » ریاکاری و 

دروغ به اصطالح ش��ورای حقوق بشر سازمان ملل 
متحد « قلمداد کرد.  دفتر نتانیاهو اعالم کرد، شورای 
حقوق بشر سال     ها نشان داد که » سازمانی جانبدار، 
متخاصم و ضداسرائیلی « است که به وظایف خود 
که حفاظت از حقوق بشر است  خیانت کرده است. 
این دفتر ادامه داده که ش��ورای حقوق بشر به جای 
پرداختن به نقض حقوق بش��ر در کش��ورها، علیه 
اس��رائیل وارد عمل می ش��ود که تنها دموکراسی 
خاورمیانه است.  »گنگ شائونگ« سخنگوی وزارت 
خارجه چین، در نشستی خبری گفت: »چین تأسف 
خود را از تصمیم امریکا مبنی بر خروج از ش��ورای 
حقوق بشر س��ازمان ملل متحد ابراز می کند.« وی 
افزود: »چین با تمام کشورهای این شورا همکاری 
می کند تا با گفت وگوی سازنده توسعه پایدار حقوق 
بشر را در سراسر جهان محقق کند.«  وی در پاسخ به 
انتقاد امریکا از وضعیت حقوق بشر در چین گفت که 
واشنگتن به حقایق، بی توجه است و چنانچه تعصب     ها 
کنار گذاشته شود، می توان به خوبی دید که چین در 

این زمینه پیشرفت های بسیاری کرده است. 
»وجیسالو شوک « رئیس دوره ای شورای حقوق 
بش��ر س��ازمان ملل ضمن رد اظهارات و مواضع 
امریکا علیه شورای حقوق بشر، از خروج واشنگتن 
از شورا انتقاد کرد.  »زید رعد الحسین « کمیسر 
عالی حقوق بش��ر س��ازمان ملل خروج امریکا از 
شورای حقوق بش��ر را »ناامیدکننده« خواند اما 
گفت که با توجه به مواضع دولت کنونی امریکا، 
این موضوع »تعجب آور« نبود.  سخنگوی اتحادیه 
اروپا در انتقاد از خروج امریکا از ش��ورای حقوق 
بش��ر اعالم کرد که این اق��دام، »خطر تضعیف 
نقش و جایگاه امریکا ب��ه عنوان قهرمان و حامی 

دموکراسی در سطح جهانی را به دنبال دارد.«
»مایا کاس��یانیچ « همچنین افزود که ٢۸ کشور 
عضو اتحادیه اروپا بار دیگر تعهد خود را به شورای 
حقوق بشر اعالم می کنند.  وزیر خارجه انگلیس 
هم در بیانیه ای از اقدام امریکا انتقاد کرد.  »بوریس 
جانس��ون« گفت: »تصمیم امریکا برای خروج از 
شورای حقوق بشر، تأسف آور است. این موضوع 
محرمانه و مخفی نیس��ت که بریتانی��ا خواهان 
اصالحات در شورای حقوق بشر است اما ما متعهد 
به کار در درون س��اختار ش��ورا برای تقویت آن 
هس��تیم.« مدیر دیده بان حقوق بشر مستقر در 
نیویورک هم انتقادهای تندی از اقدام امریکا کرد.  
»کنت روث « خروج واش��نگتن از شورای حقوق 
بشر س��ازمان ملل را »نمایش ناراحت کننده ای 
از سیاست تک بعدی امریکا درباره حقوق بشر « 
خواند.  این فعال حقوق بش��ری اف��زود: »به نظر 
می رسد همه چیزی که برای دونالد ترامپ اهمیت 

دارد، دفاع کردن از اسرائیل است.«

سیاس�ت جدی�د مهاجرت�ی رئیس جمه�ور 
امریکا ب�رای جدا ک�ردن ک�ودکان از والدین 
پناهجوی خود و نگه�داری آنها در قفس های 
فلزی، واکنش های گس�ترده ای را در امریکا و 
در مجامع بین المللی به همراه داش�ته است. 
کشورهای اروپایی و مقامات دموکرات، با انتقاد 
از سیاست کودک س�تیزی ترامپ، این اقدام 
را غیرقانونی و غیرانس�انی توصی�ف کردند. 
در مقابل، دونال�د ترامپ از کنگره خواس�ته 
تا قوانین س�ختگیرانه تری را برای بازداشت 
ک�ودکان مهاجر و والدین ش�ان تصویب کند. 
انتشار تصاویر کودکان و نوجوانانی که از والدین شان 
جدا شده و در اردوگاه های موقت در ایالت های مرزی 
امریکا نگهداری می شوند، انتقادات گسترده ای را از 
سیاست ضد مهاجرتی دونالد ترامپ، برانگیخته است. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوئیس ویده گارای، وزیر 
امور خارجه مکزیک گفته است: جدا کردن کودکان 
از والدین، عملی بی رحمانه، غیرانسانی و نقض صریح 
حقوق بشر است. ترزا می، نخست وزیر انگلیس هم با 
انتقاد از سیاست های ترامپ، گفت:»سیاست های 
مهاجرتی امریکا که به موجب آن بی��ش از ٢ هزار 
و ٣۰۰ کودک از والدین ش��ان به ط��ور غیرقانونی 
جدا شده اند، بسیار تکان دهنده  است«. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های 
جهان، حمایت خود را از انتقادات مطرح شده علیه 
جدایی کودکان از والدین شان در مرز امریکا و مکزیک 
ابراز کرد و این اقدام را » در تضاد با ارزش های اخالقی و 
کاتولیک « دانست. پاپ فرانسیس، سیاست مهاجرتی 
امریکا و رفتار با مهاج��ران غیرقانونی را مورد انتقاد 
شدید قرار داده و آن را محکوم کرده است. او در این 
رابطه گفت:»قضیه ساده نیست، اما پوپولیسم راه حل 
نیست.« زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر 
سازمان ملل نیز نوع رفتار مقامات امریکا با مهاجران 
غیرقانونی در مرزهای مکزیک را محکوم کرده است. 
برخی منتقدان از جمله مقامات ارشد سابق امریکا 
اردوگاه های اس��کان موقت ک��ودکان مهاجران 
غیرقانونی را با اردوگاه های کار اجباری آلمان نازی 
مقایسه و این اقدام را به شدت محکوم کرده اند. 
دموکرات   ها معتقدند دولت ترام��پ از کودکان 
مهاجران غیرقانونی به عنوان گروگان هایی برای 
تحمیل سیاس��ت های مهاجرتی خود و تصویب 
قانون جدید که شامل دیوار مرزی با مکزیک نیز 
می شود، استفاده می کند. مادلین آلبرایت، وزیر 

امور خارجه پیشین امریکا سیاست های مهاجرتی 
ترامپ و همچنی��ن واژه های مورد اس��تفاده در 
قبال مهاجران را مورد انتقاد قرار داد. به گزارش 
پایگاه خبری هیل، مادلی��ن آلبرایت در توئیتی 
نوش��ت:»واضح اس��ت که مهاجران چه قانونی و 
چه غیرقانونی به دنبال بهبود شرایط زندگی خود 
هستند. خطاب قرار دادن آنها به عنوان » حیوان 
یا حش��ره«، دامن زدن بر انزجار است. آنچه که 
در واش��نگتن و در مرز ما اتفاق می افتد، ناراحت 

کننده، نادرست و غیرامریکایی است.«
گفته می ش��ود اعضای ح��زب جمهوریخ��واه از 
تأثیر منفی ش��رایط کنونی بر وجه��ه این حزب 
نگران هس��تند و معتقدند که باید این بحران به 
سرعت فیصله یابد. به گزارش سی ان ان، سناتور 
جمهوریخواه »تد کروز« نیز طرحی را ارائه کرده که 
خواستار تسریع در روند بررسی پرونده پناهجویان 
و افزای��ش تعداد قضات مرتبط ب��ا امور مهاجرت 
ش��ده اس��ت. س��ناتور »جان کورنین« از حزب 
جمهوریخواه ه��م طرحی را که در س��ال ٢۰١۴ 
میالدی ارائه کرده بود، مجدداً پیشنهاد داده است. 
طبق این طرح اعضای خانواده مهاجران غیرقانونی 
در کنار یکدیگر باق��ی می مانند اما روند برگزاری 
دادگاه های بررسی پرونده های آنان تسریع خواهد 
شد و همچنین، روند اخراج افراد زیر سن قانونی 
نیز سرعت می گیرد.  نهادهای دفاع از حقوق مدنی 
و بعضی از اعضای کنگره پ��س از بازدید از مراکز 

بازداش��ت مهاجران غیرقانونی و همچنین محل 
نگهداری کودکان، گزارش    هایی از وضعیت روحی 
نامناسب والدین و کودکان منتش��ر کرده اند. به 
گزارش بی بی سی، برای نخستین بار فایل صوتی 
از یکی از خوابگاه    هایی انتش��ار یافته است که در 
آن کودکانی را جدا از والدین ش��ان جای داده اند؛ 
والدینی که غیرقانونی وارد خاک امریکا شده        اند. در 
این فایل صوتی صدای بچه    هایی شنیده می شود 
که می گریند و پ��در و مادر خ��ود را می خواهند. 
مادران و پدران هفته    ها نه اطالعی از محل اقامت 

بچه های خود دارند و نه تماسی با آنها. 

مطابق قوانین امریکا، بازداشت کودکان به همراه 
والدین آنها ممنوع اس��ت، به همین دلیل از زمان 
شروع طرح جدید ترامپ، جداس��ازی کودکان از 
آغوش  پدرومادرهای شان بار   ها و بار   ها رخ داده است 
که اعتراضات گسترده ای را به دنبال داشته است. 
اجرای سیاست های جدید مهاجرتی در مرز امریکا 
با مکزیک و جدا شدن دس��ت کم ٢ هزار کودک از 
خانواده   ها در نتیجه آن، موجب برپایی تظاهرات های 
اعتراض  آمیز در امریکا شده است و فعاالن اجتماعی 
و حقوق بشر در امریکا به این اقدام به شدت اعتراض 
کرده و خواس��تار توقف اجرای این طرح شده اند. 
رسانه های امریکا گزارش داده اند تا ماه آگوست شمار 
کودکان خانواده های مهاجر که پس از بازداش��ت 
والدین آنها سرپرستی شان در اختیار دولت امریکا 
قرار می گیرد، ممکن اس��ت به ٣۰ هزار نفر برسد. 
کودک آزاری های ترامپ درحالی است که امریکا 
شعار سردمداری دفاع از حقوق بشر را سر می دهد 
اما خود بزرگ ترین ناقض حقوق بشر در جهان به 
شمار می رود. کشتار سیاهان توسط پلیس وکشته 
شدن بیش از ٣۰ هزار نفر در سال در تیراندازی های 
مرگبار از جمله مواردی است که در کارنامه سیاه 

حقوق بشری امریکا ثبت شده است. 
    تصویب قوانین سختگیرانه 

به رغم مخالفت های گسترده با سیاست های ضد 
مهاجرتی ترامپ، اما او همچنان خواس��تار اعمال 
قوانین سختگیرانه تر علیه مهاجران است. دولت 
ترامپ به جدا کردن کودکان از والدین شان اکتفا 
نک��رده و از کنگره خواس��ته اجاز ده��د والدین و 
کودکان با همدیگر بازداش��ت ش��وند. به گزارش 
دویچه وله، رئیس جمهور امریکا در پیام توئیتری 
درباره دموکرات    ها نوش��ت:»اعمال جنایی برای 
آنها اصاًل مهم نیست، آنها مهاجران غیرقانونی را 
می خواهند. افرادی که قص��د ورود غیرقانونی به 
خاک امریکا را دارند، دس��تگیر می شوند و اغلب 
کودکان آنها باید بدون پدر و مادر به س��ر ببرند«. 
ترامپ در پیام دیگری دموکرات    ها را متهم می کند 
که مسئول خألهایی در مفاد قانون هستند؛ قانونی 
که تنه��ا دو راه پیش رو گذاش��ته اس��ت. ترامپ 
نوش��ت:»یا والدین جدای از فرزن��دان در زندان 
می مانند و یا اینکه باید آزاد شوند«. ترامپ می گوید، 
او این را نمی خواهد. او خواهان تصویب قانونی در 
کنگره امریکاست که اجازه دهد، اعضای خانواده را 

دستگیر و همگی را از کشور اخراج کنند. 
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سجادمرادیکالرده

جهان علیه كودك ستیزی ترامپ
رئیس جمهور امریکا خواستار تغییر قوانین به شکلی شده که امکان دستگیری کودکان همراه با والدینشان را فراهم می کند 

امریکا به حقوق بشر پشت کرد
خروج رسمی از شورای حقوق بشر سازمان ملل

کودک ستیزی ترامپ درحالی است 
که امریکا شعار س�ردمداری دفاع 
از حقوق بش�ر را س�ر می ده�د اما 
خود بزرگ ترین ناقض حقوق بش�ر 
در جهان به ش�مار می رود. کشتار 
س�یاهان توس�ط پلیس وکش�ته 
ش�دن بیش از 30 هزار نفر در سال 
در تیراندازی ه�ای مرگبار از جمله 
مواردی اس�ت که در کارنامه سیاه 
حقوق بشری امریکا ثبت شده است

شورش ناظم علیه نظم لیبرال
ایاالت متحده بعد از روی کار آمدن ترامپ ، رویکرد ویژه ای در برخورد 
با توافق    ها و سازمان های بین المللی و به ویژه نهادهای مرتبط با سازمان 
در پیش گرفته و سیاست خروج از توافقنامه    ها و سازمان های بین المللی 
را در پی گرفته است. خروج از پیمان زیست محیطی پاریس، خروج از 
سازمان علمی فرهنگی ملل متحد )یونسکو (، خروج از برجام به بهانه 
تأمین نش��دن منافع امری��کا و همچنین خ��روج از توافقنامه تجاری 
آسیاپاسیفیک مهم  ترین آنها است. امریکا دیروز هم از شورای حقوق 
بشر سازمان ملل متحد خارج شد. این شورا نهادی است که بر اساس 
قطعنامه 6/٢5١ مجمع عمومی سازمان ملل در ١5مارس سال ٢۰۰6 
میالدی تأسیس    شد و جای کمیسیون حقوق بشر را گرفت. نیکی هیلی، 
نماینده امریکا در سازمان ملل دلیل اصلی خروج امریکا را حمایت های 
شورای حقوق بشر از اقدامات ضدصهیونیستی و عدم رسیدگی به نقض 
حقوق بشر در ایران و برخی دیگر از کش��ور   ها اعالم کرده است. با این 

وجود، رویکرد دولت امریکا ابعاد دیگری نیز دارد:
نخست، رویکرد خروج امریکا از سازمان های بین المللی نظیر شورای 
حقوق بشر ریش��ه در وعده های انتخاباتی ترامپ دارد. او در وعده های 
انتخاباتی خود هم��واره گفته بود که امریکا به دنب��ال توافقنامه    هایی 
است که برای کارگران، مش��اغل و مالیات دهندگان امریکایی دارای 
فایده باش��د. به این ترتیب، به نظر می رسد نهادهای حقوق بشری، در 
مالحظات اقتصادی و بازگشت به ملی گرایی سنتی در سیاست خارجی 

ترامپ جایگاهی ندارد. 
دوم، خروج از شورای حقوق بش��ر بیش از هر چیز مقوم سیاست های 
یکجانبه ترامپ است. رویکردهای امریکا در عرصه های بین المللی در 
دوره کنونی با فاصله گرفتن از اجماع س��ازی و چندجانبه گرایی دوره 
قبل، بیش از پیش به سمت یکجانبه گرایی پیش رفته است. این نکته که 
مجدداً اولویت منافع داخلی و فردی امریکا را برای ترامپ نشان می دهد، 
در واقع مبین آن است که وی با نادیده گرفتن عریان منافع جمعی ، بر 
سیاست »امریکا نخست« که در راهبرد امنیت ملی خویش نیز به آن 
اشاره کرده است، تأکید می کند به عبارتی، در چارچوب سیاست های 
ترامپ، امریکا به شکلی عریان پیش و بیش از توجه به منافع جهانی و 

کشورهای دیگر، به منافع خود و متحدینش توجه کند. 
سوم، پر واضح است که خروج امریکا از شورای حقوق بشر، در چارچوب 
حمایت های بی قید و ش��رط امریکا از رژیم صهیونیستی است. ترامپ 
بیش از همه رؤسای جمهور قبلی امریکا از این رژیم حمایت کرده است. 
نمونه آشکار این رویکرد ،انتقال سفارت واشنگتن به بیت المقدس بود 

که نشان دهنده رفتار متفاوت ترامپ با همتایان قبلی خویش است. 
چهارم، خروج از شورای حقوق بشر، بیش از پیش گسترش بی ثباتی 
در سیاس��ت خارجی امریکا را به اثبات می رساند. بی ثباتی که بیش از 
همه در ویژگی های ش��خصیتی رئیس جمهور کنونی امریکا همچون 
بی پروایی، عدم هراس، عجول و غیرقابل پیش بینی بودن نمایان شده 
است. این مسئله باعث شده که تکالیف امریکا در عمل به توافقنامه    ها 
و سازمان هایی که در آنها عضو است، در چشم ترامپ بی ارزش شود که 
خود بی اعتباری شخصیت حقوقی امریکا را به همراه دارد. این موضوعی 
است که بسیای از ناظران نیز به آن اشاره می کنند. در مطلبی از سوی 
جمعی از نویسندگان اندیش��کده چتم هاوس امریکا با عنوان ارزیابی 
تأثیر ویژگی های ش��خصیتی ترامپ بر سیاست خارجی امریکا، اشاره 
شده است که رئیس جمهور امریکا در رفتار خود اصوالً نشان داده است 
که عالقه ای به تحکیم و حمایت از نظم بین المللی لیبرال کنونی ندارد. 
خروج امریکا از سازمان های بین المللی نظیر شورای حقوق بشر و...  را 

نیز می توان نمونه ای از این تأثیرات عنوان کرد. 
در نهایت خروج امریکا از ش��ورای حقوق بش��ر از زاویه س��اختاری و 
س��طح نظام بین الملل نیز قابل طرح و بررسی اس��ت. امریکا در بین 
سایر کشور   ها بیشترین تالش را برای تأسیس    س��ازمان ملل متحد و 
نهادهای تابع آن انجام داده و در واقع هژمون ضامن این نهاد   ها است، در 
حالی که اکنون خود یک به یک در حال خروج از این نهادهاست. جان 
ایکنبری در کتاب جدید خود »لویاتان لیبرال: سرچشمه ها، بحران    ها و 
تحوالت نظم جهانی امریکایی«، میزان لیبرال یا امپراتوری بودن نظم 
بین المللی را به میزان احترام امریکا به عنوان قدرت هژمون به مقررات 
بین المللی وابسته می داند؛ به گونه ای که هر چه میزان پایبندی هژمون 
به این مقررات بیشتر باشد، به میزان لیبرال بودن آن افزوده و از ماهیت 
امپراتوری آن کاسته می شود و برعکس. بدین لحاظ، اقدامات ترامپ 
و رویه ای که وی در خروج از توافقنامه ها، سازمان ها، نهاد   ها و ترتیبات 
بین المللی در پیش گرفته است، در واقع می تواند نشانه ای از دگرگونی 
نظم لیبرال باشد که پس از جنگ جهانی دوم تاکنون بر جهان حاکم 

بوده و اتفاقاً توسط خود امریکا نیز ایجاد شده است. 

15 سیگنال های مثبت از دولت ماهاتیرمحمد
مالزی از ائتالف سعودی در یمن خارج شد 

چند هفته از به قدرت رس�یدن ماهاتیر محمد در مالزی نمی گذرد 
که وزی�ر دف�اع این کش�ور ب�ا انتق�اد از جن�گ یمن اع�الم کرد 
کواالالمپ�ور نیروهای خود را از عربس�تان خ�ارج می کند؛ تحولی 
ک�ه ضربه س�نگینی ب�رای ائتالف س�عودی محس�وب می ش�ود. 
محمد سابو، وزیر دفاع مالزی به پایگاه مالیژین  اینسایت گفته است: »چرا 
باید تمایلی به مداخله در حمالت علیه یمن، یک کشور اسالمی دیگر، داشته 
باشیم؟ اصالً تمایلی نداریم در چنین درگیری    هایی مشارکت داشته باشیم. 
چنانچه قرار باشد ارتش مالزی وارد چنین درگیری ای شود، این کار تنها از 
طریق سازمان ملل متحد ممکن است.  این اظهارات وزیر دفاع مالزی یک 
ماه و نیم پس از به قدرت رسیدن ماهاتیر محمد مطرح می شود. دولت قبلی 
مالزی به رهبری نجیب رزاق همراهی زیادی با سیاست های ریاض از خود 
نشان داده بود و بنابر اعالم دادستانی مالزی رزاق مبلغ 6۸١ میلیون دالر 
کمی پیش از انتخابات سال ٢۰١٣ از عربستان سعودی دریافت کرده است. 
زمانی که در اواسط اردیبهشت ماهاتیر محمد به نخست وزیری مالزی رسید 
تحلیلگران، شکست نجیب را شکست عربستان سعودی و سیاست هایش در 
مالزی ارزیابی می کنند، چرا که پیش بینی می شود عربستان از این پس نیز 
نفوذ خود را در این کشور و شاید در کشورهای همسایه آن بیشتر از دست 
بدهد.  برخی تحلیلگران، علت شکست رزاق را حتی در خطاهای راهبردی 
ریاض در منطقه جنوب آس��یا جس��ت وجو می کنند، چرا که معتقدند 
حمایت افراطی و نسنجیده عربستان از نخست وزیر به فساد کشیده بر اثر 
سیاست های ریاض، به ویژه هدیه کالنی که به او داده بودند خود یکی از 
بزرگ ترین نقاط ضعف نخست وزیر نزد افکار عمومی مالزی شد و از عوامل 
شکست او به حساب می آید. حاال با مواضع روز گذشته کواالالمپور شکست 

سیاست های ریاض بیش از بیش علنی می شود. 
وزیر دفاع دولت جدید مالزی تأکید کرد کش��ورش در مس��ئله استقرار 
نیروهایش در عربستان تغییر موضع می دهد و کشورش نمی خواهد در 
درگیری بین کش��ورهای حوزه خلیج فارس مش��ارکت کند.  مالزی به 
صورت مستقیم در نبرد یمن شرکت ندارد اما ارتش مالزی در ١۴ آوریل در 
رزمایشی موسوم به سپر خلیج  فارس در عربستان مشارکت کرد. ریاض 
و ٩ کشور عربی از سال ٢۰١5 درگیر حمالت هوایی در حمایت از دولت 
مستعفی یمن و علیه انصاراهلل هستند. رسانه های عربستان از مالزی به 
عنوان یکی از ٣۴ کشور هم پیمان با عربس��تان در مبارزه با تروریسم یاد 
می کنند. هرچند اندونزی در نبرد یمن به صورت مستقیم مشارکت ندارد 
اما مواضع اخیر کواالالمپور در اوج نبرد الحدیده ضربه سنگینی سیاسی و 

دیپلماتیک برای ائتالف سعودی محسوب می شود. 
   تحوالت میدانی الحدیده 

»محمد البخیتی« عضو دفتر سیاس��ی جنبش انصاراهلل نی��ز از فرودگاه 
الحدیده با رسانه   ها سخن گفت و اشغال این فرودگاه توسط ائتالف عربستان 
و امارات که غول های رسانه ای این دو کشور مدعی آن شده اند را تکذیب 
کرد.   در حالی که ائتالف عربی به رهبری عربس��تان سعودی و متحدان 
یمنی اش یک بار مدعی می شوند که فرودگاه شهر استراتژیک»الحدیده« 
را به طور کامل به اشغال خود در آورده اند و بار دیگر اعالم می کنند که بخش 
عمده این فرودگاه را اشغال کردند، رهبران یمن گفتند واقعیت چیز دیگری 
است و نیروهای ائتالف عربستان نه فقط فرودگاه را اشغال نکرده اند بلکه 
در اطراف این فرودگاه و ساحل غربی توسط انصاراهلل یمن تار و مار شده اند. 
»ضیف اهلل الشامی« عضو دفتر سیاسی انصاراهلل گفت:نیروهای مهاجم و 
اشغالگر از همه مواضعی که در آنها در الحدیده پیشروی کرده بودند تار و 
مار شده و مجبور به عقب نشینی شده اند.  »محمد البخیتی« عضو دفتر 
سیاسی جنبش انصاراهلل نیز از فرودگاه الحدیده با رسانه   ها سخن گفت و 
اشغال این فرودگاه توسط ائتالف عربستان و امارات که غول های رسانه ای 
این دو کشور مدعی آن شده اند را تکذیب کرد. البخیتی گفت: به شما از 
داخل الحدیده تأکید می کنم که آنها نتوانستند وارد فرودگاه شوند و نبرد   ها 
اطراف فرودگاه در جریان است و نیروهای یمنی توانستند متجاوزان را تار و 

مار و تلفات مادی و انسانی سنگینی به آنها تحمیل کنند.

آماده باش سفارت امریکا  در بغداد 
یک مق�ام حشدالش�عبی ع�راق تهدید ک�رد در صورت�ی که حمله 
یک    ش�نبه ش�ب به مقر این نیرو در م�رز س�وریه و ع�راق کار رژیم 
صهیونیستی باشد، عراق به مقابله با آن کشیده خواهد شد. همزمان، 
س�فارت امریکا در ع�راق، از بی�م انتقام حامی�ان مقاوم�ت، تدابیر 
ش�دیدی را در اطراف و بر فراز منطقه س�بز بغداد اتخاذ کرده اس�ت. 
داگالس سیلیمان ، سفیر امریکا در بغداد، با حضور در دفتر جریان حکمت 
ملی، با سید عمار حکیم، رئیس ائتالف ملی شیعیان عراق و رئیس جریان 
حکمت ملی این کشور دیدار و گفت وگو کرد، مالقاتی که به نظر می رسد 
هدفش متقاعد کردن رهبران سیاسی عراق برای اجتناب از انتقام از حمله روز 
یک    شنبه به مقر حشدالشعبی در مرز عراق با سوریه است. همزمان، یک منبع 
امنیتی از تشدید اقدامات امنیتی در اطراف سفارت امریکا در منطقه سبز 
بغداد و رفت و آمد پر شمار هواپیماهای شناسایی خبر داد. به نوشته پایگاه 
خبری المعلومه، یک منبع امنیتی در این باره گفته است که در ساعت های 
گذشته، اقدامات امنیتی بی سابقه ای در اطراف سفارت امریکا در بغداد به کار 
گرفته شده است و ترس آن وجود دارد که در پاسخ به حمله جنگنده های 
رژیم صهیونیستی به گردان های حزب اهلل عراق در مرز با سوریه، عملیات 
تالفی جویانه علیه سفارت امریکا در بغداد صورت گیرد. این منبع افزود: در 
داخل و بیرون از منطقه سبز نیز تدابیر امنیتی شدیدی اتخاذ شده است. ترس 
از انتقام نیروهای حامی مقاومت در عراق از امریکایی     ها تا جایی است که به 
گفته یکی از فرماندهان حشدالشعبی در استان االنبار به نام »طارق العسل«، 
مستشاران امریکایی حاضر در پایگاه »عین االسد« به پناهگاه های القاعده 
فرار کرده اند.  جعفر الحسینی، سخنگوی نظامی کتائب حزب اهلل عراق که 
مقرش در مرز عراق و سوریه یک    شنبه شب مورد حمله هوایی ناشناس قرار 
گرفت دیروز در مصاحبه ای با شبکه المیادین گفته است حمله هوایی اخیر 
امریکا با هدف شکستن محاصره داعش در این منطقه بود اما نتوانست آن را 
به دست بیاورد و به اهداف خود نرسید. به گزارش ایرنا، برخی منابع امریکایی 
با انکار دست داش��تن واش��نگتن در این حمله آن را کار تل آویو دانستند.  
الحسینی می گوید بعید نیس��ت که این حمله کار اسرائیلی    ها باشد ولی با 
هماهنگی امریکایی    ها صورت گرفته است. این مقام بلندپایه حشدالشعبی 
دلیل این حمله را موفقیت نیروهای مقاومت در قطع ارتباط پایگاه های امریکا 
با تروریست های سوریه به ویژه در پایگاه التنف در مرز سوریه و نیز کوتاه کردن 

دست امریکایی    ها از بخش وسیعی از مرز عراق با سوریه دانست.   
   بالتکلیفی تشکیل ائتالف اکثریت

با نزدیک شدن به پایان دوره پارلمان کنونی عراق، شمارش معکوس برای 
خالً قانون اساسی در عراق شروع شده است و گفته می شود که در صورت 
تشکیل نشدن ائتالف اکثریت برای تش��کیل کابینه عراق، ممکن است 
عراق وارد دوره ای از آشوب شود و بروز احتماالت مختلف را در پی داشته 
باشد. تحت چنین شرایطی، نوری مالکی اعالم کرد: ائتالف دولت قانون 
برای تشکیل ائتالفی فراگیر جهت روی کار آمدن دولت اکثریت وارد عمل 
شده است. نوری مالکی، رئیس » ائتالف دولت قانون « عراق هم روز گذشته 
به جرگه تالش کنندگان برای تشکیل » فراکسیون بزرگ تر « پیوست و 
ائتالف خود را ائتالفی جامع متش��کل از اهل سنت، شیعه و کرد    ها برای 
تشکیل دولتی خواند که اکثریت را دربر داشته باشد. مالکی در بیانیه ای 
که دفترش منتشر کرد، نسبت به ورود عراق به خأل قانون اساسی پس از 
٣۰ژوئن، زمان پایان دوره پارلمان کنونی ابراز نگرانی کرد و گفت: ائتالف 
دولت قانون به دنبال تشکیل ائتالفی کامل متشکل از اهل سنت، شیعه و 
کرد    ها برای تشکیل دولتی با اکثریت است. هرکس که به اکثریت اعتقاد 
دارد، یک شریک خواهد بود و هرکس که به آن اعتقادی ندارد می تواند 

طبق مکانیزم های دموکراسی به مخالفان بپیوندد.

 صالحی: بسته اروپا 
برای حفظ برجام کافی نیست

علی اکبر صالحی، رئیس س�ازمان انرژی اتمی ایران، پیشنهادهای 
کشورهای اروپایی درباره توافق هسته ای را ناکافی دانسته و درباره 
امکان حفظ برجام ابراز تردید کرده است. روسیه هم آمادگی خود را برای 
پیوستن به بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام اعالم کرده است. 
در حالی که اروپایی    ها گفته اند بدون امریکا، توافق هس��ته ای ایران را 
حفظ می کنند اما مقامات هسته ای ایران از تضمین های اتحادیه اروپا 
برای ادامه برجام رضای��ت ندارند. علی اکبر صالحی، رئیس س��ازمان 
انرژی اتمی ایران که به منظور شرکت در نشست » اسلوفروم « به نروژ 
سفر کرده در اسلو، پایتخت این کشور در گفت وگو با آنتونیو گوترش ، 
دبیرکل سازمان ملل ناخشنودی خود را از روند حفظ برجام بیان کرد. 
به گزارش ایسنا، علی اکبر صالحی پیش��نهاد    ها و اقدامات اروپا را برای 
انتظارات ایران در برجام » ناکافی « خواند و سیاست های امریکا در رابطه 
با برجام را » مخرب « دانست. او ش��رایط خاورمیانه را خطرناک نامید و 
با تأکید بر اهمیت نقش ایران در منطقه گفت:»اگر روند به همین گونه 
پیش برود همه بازنده خواهند بود«. صالحی نتایج حاصل از برجام در 
حوزه های اقتصادی، بانکی و سرمایه گذاری را بسیار کمتر از حد انتظار 
خواند و خواس��تار حمایت صریح حامیان برجام، از جمله سازمان ملل 
و کش��ورهای اروپایی از این توافق و مقابله با سیاس��ت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا ش��د. آنتونیو گوترش نیز متقاباًل انتظارات ایران 
در حوزه های سیاس��ی و اقتصادی را قابل درک دانست و گفت که »در 
نزدیک     ترین فرصت خواستار جدیت طرف های باقیمانده در برجام برای 
رسیدگی به انتظارات ایران خواهد شد«. امریکا متحدان اروپایی را تحت 
فشار گذاشته است تا درباره بازگشت تحریم های ایران همکاری کنند 
ولی اتحادیه اروپا با آن مخالفت کرده است و به دنبال ادامه برجام است. 
ایران به اروپایی    ها ضرب االجل داده که ت��ا زمانی در برجام می ماند که 
منافع ملت ایران از توافق هسته ای تأمین شود. اظهارات صالحی درباره 
کافی نبودن تضمین های اروپا، در حالی است که اروپایی    ها همچنان به 
تالش های خود برای حفظ برجام ادامه می دهن��د. به گزارش روزنامه 
گاردین، بوریس جانس��ون، وزی��ر خارجه انگلیس در نام��ه ای که روز 
سه     شنبه روی وب سایت پارلمان انگلیس قرار گرفته ضمن تأکید بر اینکه 
انگلیس قصد ندارد از توافق هسته ای با ایران خارج شود، گفت:»توافق 
هسته ای ایران برای امنیت ما حیاتی است و ما تا هنگامی که به ایران به 
محدودیت های مشخص شده ذیل این توافق پایبند باشد به آن متعهد 
می مانیم.« وزیر خارجه انگلیس نوشته کش��ورش انتظار دارد ایران به 
تعهداتش پایبند بماند. او ادامه می دهد:»در عوض، ما هم با ش��ریکان 
اروپایی و سایر شریکانمان گام های الزم را برمی داریم تا اطمینان حاصل 

کنیم که ایران از کاهش تحریم     ها به موجب برجام برخوردار شود.«

  گزارش  2


