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رياض و ابوظبي درباره جنوب يمن توافق کردند

امتیازدهی عربستان
از بيم نزدیکی امارات به ایران
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سرويس بينالملل

در پی درگیری نیروهای مورد حمایت امارات و عربس�تان در ش�هر
عدن و زیر سؤال رفتن ماهیت ائتالف سعودی ،مقامات ریاض دست
به کار ش�دهاند تا مانع از فروپاشی ائتالف ش�وند .گفته میشود در
دیدار پادشاه عربستان و ولیعهد ابوظبی که دوشنبه شب انجام شد،
س�عودیها موافقت کردهاند برخی امتیازات قابل توجه را به شورای
انتقالی جنوب تحت حمایت امارات واگذار کنند .این اقدام ریاض ،پس
از چرخش ابوظبی به سمت تهران برای حل و فصل بحران یمن انجام
شده است که به هیچ وجه خواستههای سعودیها را تأمین نمیکند.

تصمیم امارات برای کاهش نیروهای خ��ود در یمن و متعاقب آن جنگ با
مزدوران سعودی بر سر کنترل شهر عدن ،در جنوب یمن ،عربستان را در
شرایط سختی قرار داده است .رياض که در سودای سلطه کامل بر یمن بود،
اکنون در پی شکستهای متوالی از جنبش انصاراهلل و تضعیف جایگاه خود
در یمن ،مجبور شده اس��ت به امارات نزدیکترین شریک خود در ائتالف
عربی ،باج بدهد .محمد بن زاید ،ولیعهد ابوظبی دوش��نبه شب در مکه با
سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان درباره تحوالت یمن دیدار و گفتوگو
کرد .به گزارش شبکه اسکاینیوز ،در این دیدار دو طرف ضمن پرداختن به
روابط دو کشور به بررسی اوضاع منطقه به خصوص تحوالت یمن و تالشها
برای حل مشکل این کشور پرداختند .دو طرف از گروههای همپیمان در عدن
خواستند به حمایت از منافع یمن بپردازند .ولیعهد ابوظبی در این دیدار ،بر
توافق دو کشور در درخواست فوری از طرفهای یمنی برای انجام مذاکرات
و در نظر گرفتن منافع کشورش��ان تأکید و از درایت عربس��تان در دعوت
از این گروهها برای انجام مذاکره در عربس��تان تشکر کرد و آن را در جهت
تحقق تضمین همبستگی و وحدت یمنیها دانست زیرا مذاکره تنها راهحل
اختالفات داخلی یمنیها است .گفته میشود امارات و عربستان برای حل و
فصل اختالفات در عدن توافق کردهاند .روزنامه «اخبار الیوم» به نقل از منابع
خود مدعی شد «:توافق از این قرار است که چهار وزارتخانه از جمله وزارت
کشور و همچنین معاونت ستاد مشترک و فرماندهی نظامی یکی از مناطق به
شورای انتقالی جنوب سپرده شود .همچنین این شورا اداره سه استان جنوبی
را بر عهده خواهد گرفت .عبد ربه منصور هادی( ،رئیسجمهور فراری یمن)
هنوز موافقت خود را با این مفاد اعالم نکرده است اما به نظر میرسد اطرافیان
وی به شدت با این توافق مخالف هستند».
سفر بن زاید به عربستان چند روز پس از آن صورت میگیرد که درگیری
خونین میان نیروهای امارات و عربستان در عدن در جنوب یمن چندین
کشته برجای گذاشته است .ش��هر عدن از روزشنبه شاهد درگیریهای
خونین بود که در نهایت ،نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن ،کاخ ریاست
جمهوری معاشیق در این شهر را تصرف کردند و عم ً
ال دولت منصور هادی
که مورد حمایت سعودی است کنترل خود را بر تنها پایگاه اصلی دولتش
از دست داد .عربستان سعودی پس از کاهش نیروهای امارات در یمن ،به
نوعی در ائتالف خودس��اخته تنها مانده است و لذا سعی دارد حداقل این
شریک استراتژیک را در ائتالف عربی حفظ کرده و مانع فروپاشی آن شود.
به باور برخی تحلیلگران ،سقوط عدن نوعی تقابل میان ریاض و ابوظبی
است و باعث شکاف بیشتر در ائتالف سعودی -اماراتی میشود .روزنامه
القدسالعربی هم در گزارش��ی تأکید کرده اس��ت که واشنگتن میداند
شکست ریاض در جنگ یمن به معنای پایان حکومت آلسعود است و به
همین خاطر پنتاگون کارشناسان رادار و پاتریوت را به ریاض اعزام کرد تا
موشکهای یمنیها را رهگیری کنند.
ممانعت از نزدیکي ابوظبی به تهران
عالوه بر حل اختالفات در جنوب یمن ،امتیازدهی سعودیها به امارات به
چرخش این کشور به سمت ایران هم مربوط میشود .تالش ریاض برای
دادن امتیازات به امارات در جنوب یمن ،پس از آن انجام میش��ود که در
هفتههای اخیر برخی مقامات ابوظبی به ایران سفر کردهاند و به تهران وعده
دادهاند که در صورت خروج از بحران یمن ،اوضاع جنوب یمن را سر و سامان
دهند .عربستان از چرخش ابوظبی به تهران خشمگین است و تالش دارد
با دادن امتیازات و سپردن اوضاع جنوب یمن به امارات ،مانع از پیوندهای
تهران و ابوظبی شود .روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه در گزارشی به
شکاف عمیق ایجاد شده در ائتالف سعودی و امارات علیه یمن اشاره کرده
و نوشت«:تنها عامل متحدکننده این دو کشور در یمن مقابله با ایران بود
که این مسئله در حال کمرنگ شدن است و امارات به سمت ایران چرخش
داشته است» .چرخش امارات به سمت ایران ،درحالی انجام شده است که
ائتالف تحت رهبری عربستان پس از 52ماه جنگ ظالمانه علیه یمن ،هیچ
دستاوردی نداشته و در ماههای اخیر موازنه میدانی به نفع انصاراهلل تغییر
یافته است و همین مسئله ابوظبی را به بیرون آمدن آبرومندانه از باتالق
یمن ودار ساخته است.
شلیک موشکی به عربستان
نیروهای یمنی در واکنش به جنایات سعودیها ،بار دیگر مواضع مزدوران
عربستانی را مورد هدف قرار دادند .به گزارش المیادین ،نیروهای ارتش
یمن و انصاراهلل دوشنبه شب چهار فروند موشک بالستیک «زلزال »1-را
به سمت منطقه «ابواب الحدید» در منطقه عسیر جنوب عربستان شلیک
کردند که تعدادی از نیروهای سعودی به هالکت رسیدند .همچنین یک
منبع نظامی یمنی گفت که «یگان پهپادی ارتش و کمیتههای مردمی
یمن روز سهشنبه چندین عملیات هجومی انجام داد و طی این عملیاتها
با استفاده از پهپادهای «قاصف کی  »2فرودگاه بینالمللی ابها در عسیر
را مورد حمله قرار داد» .یمن طی ماههای اخیر هر روز حمالت موش��کی
و پهپادی به جنوب عربستان انجام داده که موجی از نگرانیها را در بین
مقامات سعودی ایجاد کرده است و سعودیها برای مقابله با این حمالت
موشکی ،دست به دامان امریکاییها شدهاند.

نتایج یک نظرس�نجی نش�ان داد که اکثر انگلیس�یها معتقدند
بوریس جانس�ون باید به هر طریق�ی خروج انگلی�س از اتحادیه
اروپا را اجرایی کند حتی اگر این کار تعلیق پارلمان باش�د .عالوه
بر خوش�حالی راس�تهای افراطی خود بریتانیا دولت ترامپ هم
باید از این نتیجه خوش�حال باش�د به خصوص که ج�ان بولتون،
مش�اور امنیت مل�ی امریکا ب�ه مقامات انگلیس�ی تأکی�د کرده
رئیسجمهوری امریکا خواهان مش�اهده خروج موفق انگلیس از
اتحادیه اروپاس�ت و از توافق تجاری با انگلی�س حمایت میکند.

نظرسنجی سوی مؤسسه  comresنشان میدهد که  ۵۴درصد از مردم
بریتانیا موافق این هستند که بوریس جانسون نخستوزیر این کشور الزم
است برای عملی کردن برگزیت از هر ابزاری در صورت لزوم از جمله معلق
ساختن پارلمان برای پیشگیری از اقدامات بازدارنده نمایندگان پارلمان
استفاده کند .این نظرسنجی در عین حال از وجود ناخرسندی گسترده
در میان این مردم از وضعیت سیاسی در انگلیس خبر داد ۸۸ .درصد از
پاسخگویان گفتند که معتقدند نمایندگان پارلمان انگلیس ارتباطشان را
با مردم از دست دادهاند ۸۹ .درصد نیز گفتند این نمایندگان خواستههای
رایدهندگان را در ارتباط با برگزیت نادیده میگیرند و دستور کارهای
خودشان را به پیش میبرند .در این نظرسنجی  ۶۲درصد از پاسخگویان
با این پرسش که آیا پارلمان بیشتر از بوریس جانسون با مردم همراستا
است ،مخالفت کردند .این نظرسنجی که با ابتکار عمل نشریه تلگراف
انگلیس عملی شد ،یک تقویت جایگاه برای بوریس جانسون محسوب
میشود؛ کسی که وعده داده در صورت لزوم اتحادیه اروپا را بدون انعقاد
توافق ترک خواهد کرد.
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کاخ سفید در اعتراضات هیزم میریزد

امریکادنبالمهارچینازمسیرهنگکنگ

بحران هنگکنگ
گزارش یک
آزاده سادات عطار رون�دی تصاعدی
گرفته است .دیروز
تمامیپروازهایفرودگاهبینالمللیهنگکنگ
لغو ش�د؛ فرودگاهی که از آن به عنوان یکی از
ش�لوغترین فرودگاههای جهان یاد میشود.
رئیس منطقه خودمختار هنگکنگ هم برای
دومی�ن روز متوال�ی با هش�دار درب�اره روند
تحوالت گفت ک�ه اعتراضات خش�ونتآمیز
هنگکنگ را به طرف «یک راه بدون بازگشت»
س�وق میدهد .به نظ�ر میرس�د وضعیت در
هنگکنگ به س�مت و س�ویی رفته که عم ً
ال
بحرانی که از چندی پیش آغاز ش�ده ،وارد فاز
جدیدی شده است ،بحرانی که نه تنها مقامهای
چین�ی ،بلکه بس�یاری از ناظران نیز دس�تان
امری�کا را در پش�ت آن پنه�ان میبینن�د.

کری الم ،رهبر هنگکنگ دیروز هشدار داد که
اگر خشونتهای رو به افزایش در راهپیماییهای
اعتراضی هنگکنگ سرکوب نشوند ،هنگکنگ
که یک��ی از مراک��ز تج��اری مهم آسیاس��ت ،با
پیامدهای خطرناکی مواجه خواهد ش��د .یانگ
گوانگ ،سخنگوی دفتر ش��ورای دولتی چین در
امور هنگکنگ و ماکائو نيز گفته است «:معترضان
افراطی هنگکنگ مرتب��اً از ابزارهای خطرناک
برای حمله به افس��ران پلیس اس��تفاده کردهاند
که این اقدام آنها برابر با یک جرم خش��ونتآمیز
بسیار جدی است و همچنین نش��انههای اولیه
از ظهور تروریس��م را نش��ان میدهد».در حالی
که روز به روز بحران در حال تشدید شدن است،
روزنامه خلق ارگان رسمی حزب کمونیست چین
هشدار داده که ارتش خلق چین آماده مدیریت
کردن ش��ورشها ،ناآرامی و فعالیتهای مرتبط
با تررویس��م و جرم و جنایت است .گلوبالتایمز
روز سهش��نبه در ش��بکه اجتماعی خود نوشت
اگر شورشیان هنگکنگ نمیتوانند پیام حضور
پلیس مسلح در ش��نژن را متوجه شوند بنابراین
آنها خواستار نابودی خود هستند.
چرا هنگکنگ
اعتراض��ات ده هفت��های در منطق��ه خودمختار
هنگکنگ با افزون بر  7میلیون جمعیت که تحت
گزارش 2

حمایت انگلیسیها
از اجرای برگزیت «به هر طریقی»
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حاکمیت چین ق��رار دارد ،اولین بار در واکنش به
الیحه اس��ترداد مجرمان به چین صورت گرفت؛
تحولي که به زعم معترضان ،موجب به خطر افتادن
کنگ میشد .فرماندار هنگکنگ
استقالل هنگ 
اعالم کرد که الیحه پیشنهادی مجلس را به مدت
نامحدود به حالت تعلی��ق در خواهد آورد ،اما این
اقدام کمکی به حل کردن بحرانی که چین منشأ آن
را تحریکات غربیها میداند ،نکرد و موج ناآرامیها
در ادامه ب��ه اعتراضات ضد دولتی تبدیل ش��د به
طوری که معترضان هنگکنگی درخواست حقوق
و آزادیهای بیشتر را مطرح کردند .تنش موجود
تا حدی گسترش یافت که دیروز گزارش شد که
دامنه آن به تعدادی از دانش��گاههای اس��ترالیا و
نیوزیلند نیز کشیده شده است ،طوری که تجمعات
دانش��جویان حام��ی و مخالف ،در پ��ارهای موارد
درگیریهایی را به دنبال داشته است.
هنگکنگ از سال  ۱۸۴۲تا  ۱۹۹۷تحت سلطه
انگلیس بود و در س��ال  ۱۹۹۷به جمهوری خلق
چین پیوس��ت .هنگکنگ یک��ی از مراکز مهم
مالی در منطقه ش��رق آس��یا و جهان به ش��مار
میرود .از این رو در معادالت اقتصاد جهانی وزنه
قابلمالحظهای اس��ت که همین به خودی خود
میتواند به عاملی برای مداخالت امریکا در اقدام
علیه چین تبدیل شود.
در پی فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی ،چین
به مهمترین چالش سیاس��ی امریکا تبدیل شد.
این موضوع به ویژه از این جهت اهمیت داش��ت
که پکن هم ش��ریک تجاری امریکا بود هم تنها
قدرت جهانی بود که قدرت هستهای این کشور
تحت کنترل امریکا قرار نداشت« .برژینسکی» از
چین با عنوان لنگر شرقی سیاست خارجی امریکا
تعبیر کرد که به اندازه اروپا ارزشمند است .امریکا
در دهه  90میالدی برای نخس��تینبار به قدرت
گرفتن چی��ن واکنش نش��ان داد و تالش کرد با
ادغام کردن چی��ن در اقتصاد جهان��ی و تبدیل
کردن این کش��ور به یک ابرقدرت به نوعی پکن
را در این عرصه ش��ریک کند تا به این ترتیب از
رفتارهای تهاجمی این کش��ور جلوگیری شود.
اما بحثها درباره مداخله امنیتی امریکا در چین،
به خصوص در س��الهای اخیر بیش از هر زمان
دیگری مطرح شده است.

استراتژی  2017ترامپ
دونال��د ترام��پ ،رئیسجمه��ور امری��کا که از
زمان روی کار آمدن هم��واره در جهتی مخالف
سیاس��تهای قبلی این کش��ور حرکت کرده ،با
اعالم راهبرد کش��ورش در س��ال  ،2017عم ً
ال
ادغام چین در اقتصاد جهانی را زیر س��ؤال برد و
اعالم کرد که روس��یه و چین میخواهند امنیت
و توسعه امریکا را متزلزل کنند .این دو کشور به
زعم رئیسجمهور امری��کا ،قدرت نظامی خود را
افزایش دادهاند و با کنترل اطالعات ،شهروندان
خود را تحت فشار گذاشتهاند .ضمن اینکه استقرار
پایگاه نظامی چین در جیبوتی واقع در شاخ آفریقا
و تحرکات این کشور در برابر کشورهای همسایه
و حتی غرب آس��یا حاکی از رفتاره��ای امنیتی
خطرناک چین است و نش��ان میدهد که امریکا
نتوانس��ته پکن را مهار کند .از ای��ن رو اقداماتی
مانند رویارویی نظامی و دامن زدن به چالشهای
سرزمینی مانند هنگکنگ و تایوان در دستور کار
امریکاییها قرار گرفته است .در میان کارشناسان
امریکایی کم نیستند کسانی که مهار چین را تنها
از مسیرهای امنیتی از جمله دامن زدن به تنشها
ممکن میدانند .جیمز جی کارافانو معاون مؤسسه

Kathryn and Shelby Cullom Davis

معتقد است که واش��نگتن نیازمند این است که
به طور جدی یک استراتژی بلندمدت برای مهار
چین در سالهای بعد از  2020اتخاد کند .او در
مقالهای که برای بنیاد هریتیج نوشته ،به صراحت
میگوید«:امریکا بایس��تی تهدید قدرت بزرگ
چین را با قوای نظامی مهار کند».دیگر محققین

هنگکن�گ یک�ی از مراکز
مهم مالی در منطقه ش�رق
آسیا و جهان است ،از این رو
در معادالت اقتصاد جهانی
وزنه قابلمالحظهای اس�ت
که همی�ن به خ�ودی خود
میتوان�د ب�ه عامل�ی برای
مداخالت امری�کا در اقدام
علی�ه چی�ن تبدیل ش�ود

سیاس��ت بینالمل��ل از جمله جان مرش��ایمر با
صراحت بیشتری س��خن گفته و گفتهاند« :من
فکر میکنم محتملترین درگیری ،درگیری بین
ایاالت متحده و چین است ».با چنین زمینهای،
به نظر میرس��د تش��دید چالشهای امنیتی در
خارج نزدیک چی��ن ،از جمله دری��ای جنوبی،
تش��دیدتنشها از طریق فروش تس��لیحاتی به
تای��وان و به تازگی نی��ز تحری��ک اعتراضات در
هنگکنگ به بخشی جداییناپذیر از استراتژی
امریکا برای مهار چین تبدیل شده است ،موضوعی
که نحوه موضعگیری سیاستمداران امریکایی در
قبال تحوالت تایوان مؤید آن است.
«الیوت انگل» رئیس کمیته امور خارجه کنگره
امریکا چندی پیش در بیانیهای ب��ا ابراز نگرانی
عمی��ق درب��اره برخ��ورد پلی��س هنگکنگ با
معترضان از چی��ن انتقاد ک��رد .همچنین «تام
کاتن» و «میت رامنی» دو سناتور امریکایی هم
درباره بازنگری در روابط چین با امریکا در صورتی
که پکن در هنگکنگ حکومت نظامی اعالم کند
و نیز احتم��ال تعلیق مذاکرات تج��اری با چین
و اصالح «قانون سیاس��ت امریکا -هنگکنگ»
موضعگی��ری کردن��د« .میچ مککان��ل» رهبر
جمهوریخواهان س��نا هم به چین هش��دار داد و
گفت که هرگونه اقدام خشونتبار علیه معترضان
کام ً
ال غیرقبول خواهد بود .عالوه بر این ،استفاده
از پرچمهای امریکا و انگلیس در جریان تظاهرات
اخیر هم عاملی دیگر برای واکنش شدید چین و
به طور ویژه وزارت خارجه این کشور به مداخله
خارجی تبدیل شد.
مداخله پکن منتفی نیست
ظاه��را ً چینیها حض��ور امریکا در پ��س زمینه
اعتراضات را قطع��ی میدانن��د« .چونیینگ»
س��خنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به اینکه
امریکا درباره هنگکنگ به چین اتهامات خالف
واقع ،تحریکآمی��ز و گس��تاخانهای زده ،گفته
است« :برخی سیاستمداران ارش��د امریکایی و
مقام��ات دیپلماتیک با شورش��یهای ضد چین
در هنگکنگ دیدار کردند و ب��ه طور بیمنطق
چین را مورد انتقاد قرار میدهند که فعالیتهای
خش��ونتآمیز و غیرقانونی را پیش گرفته و رفاه
و ثب��ات هنگکنگ را تضعیف کردهاس��ت .این
حقایق بسیار روشن هستند .میخواهم این سؤال
را دوباره از امریکا بپرسم :نیت واقعی شما در پس
رفتارتان با هنگکنگ چیست؟»
«چانگ هوآ» سفیر چین در تهران هم به تازگی با
اشاره به توسعه و ثبات در هنگکنگ از این منطقه
با عنوان آزادترین اقتصاد دنیا یاد کرده است .هوآ
میگوید که مردم هنگکنگ از آزادی بس��یاری
برخوردارن��د و ای��ن منطقه از لح��اظ حاکمیت
قانون هم در جایگاه برتر قرار دارد و مجموعه این
عوامل نشان میدهد که سیاست «یک کشور -دو
نظام» به خوبی در هنگکنگ جواب داده و دولت
مرکزی چین در تالش است این سیاست همچنان
تداوم داشته باشد.
«کاری الم» رئی��س منطقه هنگکنگ که مورد
حمایت چین است روز سهش��نبه هشدار داد در
صورتی که اعتراضات خش��ونتآمیز پایان نیابد،
پیامده��ای خطرناکی به همراه خواهد داش��ت.
همچنین «چن دائوژیان��گ» فرمانده نیروهای
ارتش چین هم هش��دار داد که ارتش این کشور
مصمم است از حاکمیت ،امنیت ،ثبات و آسایش
ملی در هنگکنگ حفاظت کند.
به نظر میرسد ،چین بر این باور است که اگر در
مهار ناآرامیها در هنگکنگ ناتوان باشد ،دامنه
تنشها به «ماکائ��و» و «تایلند» هم گس��ترش
خواهد یافت ،چرا که دس��تاندازیهای امریکا و
انگلیس در این مناطق هم دور از انتظار نیست.

ذخایر اورانیوم ایران به 370کیلوگرم رسید

س�خنگوی س�ازمان ان�رژی اتم�ی از اضافه
ش�دن  60ت�ا  70کیل�و ب�ه ذخای�ر اورانیوم
غن�ی ش�ده خب�ر داده و گفت�ه ک�ه می�زان
اورانی�وم غنیش�ده  4/5درص�د کش�ور
ب�ه  370کیلوگ�رم رس�یده اس�ت.

بهروز کمالوندی ،سخنگوی س��ازمان انرژی
اتمی دی��روز در خص��وص آخری��ن وضعیت
اورانیوم غنی شده و آب سنگین گفت« :وقتی
ما سطح غنیسازی را به بیش از  3/67افزایش
دادیم نگاه کردیم ببینیم نیازمان چیس��ت .با
توجه به ض��رورت مدنظر قرار دادن س��وخت
نیروگاهی این س��طح باید  4/42درصد باشد
ولی ما  4/05درصد باال رفتی��م چرا که وقتی
ش��ما اورانیوم  4/5درصد تولید میکنید اگر
ه��م زمانی محص��ول  4درصد داش��تید و بنا
به مقتضی��ات وقت��ی اینها را به ه��م مخلوط
میکنی��د به عدد م��ورد نظر میرس��ید».به
گفته کمالوندی ،ما االن با ظرفیت خوبی تولید
میکنیم و موجودیمان هم حداقل  60تا 70
کیلو بیش از  300کیلوگرم اس��ت و میزان آن
هم به س��رعت افزایش مییابد .همانطور که
رئیسجمهور گفت ما تعهدی در قبال عرضه
بیشتر از  130تن آب سنگین نداریم از طرفی
ما اجازه داریم بازارهای متنوعی که گرفتهایم
را از دست ندهیم.

افزایش ذخای��ر اورانیوم ایران از س��طح تعیین
ش��ده در برجام در حالی اس��ت که محمدجواد
ظریف ،وزی��ر خارجه قرار اس��ت هفته آینده به
سه کش��ور اروپایی سفرکند .دس��تور کار این
س��فر را س��خنگوی وزارت خارجه اعالم نکرده
ولی احتماالً او در این سفر درباره آینده برجام با
این کشورها رایزنی خواهد کرد .روز دوشنبه این
هففته بوریس جانسون ،نخستوزیر انگلیس در

اولین موضعگیری خود درباره توافق هستهای با
ایران بعد از نخس��توزیر شدن گفت که موضع
این کش��ور درباره برنامه جامع اقدام مش��ترک
تغییری نکرده اس��ت .در مقابل ج��ان بولتون،
مش��اور امنیت ملی امریکا از لندن خواس��ته با
اعالم مرگ توافق هستهای ،مواضع شدیدتری
علیه ایران اتخاذ کند .جان بولتون همچنین از
انگلیس خواس��ت مواضع خود را در قبال ایران

تش��دید کند ،به طوری که سیاستهای آن در
قبال تهران با سیاس��تهای واشنگتن تناسب
بیشتری داشته باشد.
زنگ هشدار پمپئو  15ماه قبل!
مایک پمپئو ،وزیر خارجه امریکا دیروز با فاصله
بیش از یک س��اله زنگه��ای هش��دار را درباره
منقضی ش��دن تحریمهای تس��لیحاتی شورای
امنیت به صدا در آورد و خواس��تار تمدید تحریم
بینالمللی تسلیحاتی ایران شد .پمپئو در مطلبی
در توئیت��ر وزارت خارجه امریکا نوش��ته اس��ت:
«فرصت در حال تمام ش��دن اس��ت .زمان باقی
مانده تا انقضای مهلت تحریم تس��لیحاتی علیه
ایران و پایان ممنوعیت س��فر قاسم سلیمانی به
پایان میرس��د .ما از تمامی متحدان و ش��رکای
خود میخواهیم فش��ار بر رژیم ایران را افزایش
دهند تا این رژیم رفتار بیثباتس��از خود را کنار
بگذارد«:در این توئیت ،تصویر یک گاهشمار نیز
ترس��یم ش��ده که کمی بیش از  15ماه به پایان
یافتن مهلت تحریم تس��لیحاتی ایران را نش��ان
میدهد .وبس��ایت وزارت خارجه امریکا نیز در
همین زمینه مطلبی را منتشر کرده و در آن گفته
اس��ت که «رژیم ایران در حمایت از تروریس��م
دولتی پیشتاز است .برای  40سال است که رفتار
مخرب آنان و حمایت نیابتی از تروریسم مهارنشده
رو به گسترش بوده است» .

پاکستان پرونده کشمیر را
به شورای امنیت میبرد

پاکس�تان اعالم ک�رد که مس�ئله کش�میر را با حمای�ت چین به
ش�ورای امنی�ت س�ازمان مل�ل ارج�اع میده�د؛ اقدام�ی
ک�ه واکن�ش هندوس�تان را در پ�ی داش�ته اس�ت و دهل�ی
ن�و ب�ه پک�ن هش�دار داد ک�ه از مناقش�ه کش�میر دور بمان�د.

به گزارش خبرگزاری رویت��رز ،وزیر خارجه هندوس��تان که به پکن
رفته اس��ت در دیدار با وانگ یی ،همتای چینی خود گفت«:دو کشور
باید مطمئن شوند که اختالفات بینشان نباید به مناقشه بدل شود».
وزارت خارجه چین نیز در بیانیهای اعالم ک��رد ،یک موضع اصولی را
در قبال اقدامات یکجانبه هندوس��تان اتخاذ کرده و به دهلینو تأکید
دارد تا نقش س��ازندهای را در صلح و ثبات منطقهای ایفا کند .وزارت
خارجه هندوس��تان در واکنش اعالم کرد«:تصمیمات درباره مسئله
کشمیر یک موضوع شخصی برای هندوستان است .هندوستان درباره
موضوعات داخلی کشورهای دیگر اظهارنظر نمیکند و انتظار دارد که
سایر کشورها هم چنین کاری کنند» .چین لغو موقعیت ویژه جامو و
کشمیر از سوی دهلینو را غیرقابل قبول میداند و آن را تهدیدی علیه
تمامیت ارضی اعالم کرده اس��ت .در پی دیدار روز جمعه میان وزرای
خارجه پاکس��تان و چین ،دیپلمات چینی نگرانی شدید خود را بابت
موقعیت کنونی در کش��میر ابراز کرد که باعث ش��ده مناقشهای بین
اس�لامآباد و دهلی نو در گیرد .وزیر خارجه چین همچنین به همتای
پاکس��تانی خود تضمین داد که پکن به حمایت خود از اسالمآباد در
تضمین حقوق و منافع مشروعش ادامه میدهد .از سوی دیگر ،هارش
واردان شرینگال ،سفیر هند در امریکا مواضع پاکستان درباره کشمیر
و همچنین پیش��نهاد میانجیگری دونالد ترامپ برای حل و فصل این
بحران را رد کرد .شرینگال در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز ،سفیر دهلی
نو مدعی شد که تدابیر شدید امنیتی در جامو و کشمیر برای اطمینان از
تأمین امنیت در منطقه صورت گرفته و موقتی است .به گفته او ،دولت
هند در نظر دارد که ضمن کمک مالی به جامو و کشمیر ،در این منطقه
انتخابات برگزار کند .شرینگال گفت«:ما آرام آرام وضعیت (تدابیر شدید
امنیتی) را رفع میکنیم .ما انتخابات برگزار خواهیم کرد و آنها (ساکنان
جامو و کشمیر) سر وزیر خودشان را انتخاب خواهند کرد».

کرملین :اعتراضات مسکو بحران نیست
کاخ کرملین در اولین اظهارنظر درباره ناآرامیهای اخیر در روسیه اعالم
کرد ،یک سری اعتراضات سیاسی که در هفتههای اخیر در مسکو برگزار
شد بحران سیاسی در این کشور ایجاد نکرده است .دیمیتری پسکوف،
سخنگوی کرملین روز سهشنبه در جمع خبرنگاران گفت اقدام خشن
پلیس در راهپیماییها توجیه شده است اما مواردی از افراط بیش از حد
مورد بررسی قرار میگیرد .تظاهرات اعتراضی در مسکو حدود یک ماه
قبل پس از آن آغاز شد که مقامات نامزدهای مخالفان برای شرکت در
انتخابات شورای شهر مسکو را رد صالحیت کردند .نامزدهای مخالف
دولت میگویند رد صالحیت آنها انگیزه سیاسی داشته است .انتخابات
قرار است ماه س��پتامبر برگزار ش��ود .این اعتراضات بر سر انتخابات
محلی مس��کو به بزرگتری��ن جنب��ش اعتراضی در روس��یه از زمان
اعتراضات ۲۰۱1 – 2013تبدیل شده است که معترضان در اعتراض
به تقلب ادعایی در انتخابات به خیابانها آمدند.
----------------------------------------------------ت نظامی علیه طالبان
دستور محدود شدن عملیا 
همزمان با پایان دور هش��تم مذاک��رات نمایندگان امری��کا و طالبان
در قطر ،نیوزویک به نقل از مقامهای ارش��د در پنتاگون میگوید ،به
نیروهای امریکایی در افغانستان دستور داده شده که تمام عملیاتهای
نظامیشان علیه گروه شورشی طالبان را محدود سازند.
همچنی��ن در این گزارش به نق��ل از مقامهای امریکای��ی آمده که به
نیروهای امریکایی گفته شده است تا مشورتدهی به وزارت دفاع ملی
و نیروهای امنیتی افغانستان را هم متوقف کنند و دولت دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری امریکا ،در نظر دارد ش��مار نیروه��ا را به حدود نصف
تعداد کنونی یا  6هزار نفر کاهش دهد .به گفته نیوزویک ،این مقامها
که نخواستهاند نامشان فاش ش��ود ،گفتهاند چگونگی خروج یا حضور
نیروها به روند درگیریهای جاری و مذاکرات برای پایان این درگیریها
بستگی خواهد داشت .اما صدیق صدیقی ،سخنگوی ریاست جمهوری
افغانستان با«کام ً
ال نادرست» خواندن این گزارش به بیبیسی گفت
که تعهدات امریکا با نیروهای افغان پابرجاست و عملیاتها همچنان
صورت میگیرد.
----------------------------------------------------واشنگتن به دنبال تغییر محمود عباس نیست
فرس��تاده ویژه امریکا ب��ه خاورمیانه در گفتوگو با ش��بکه بلومبرگ
گفته که ما به دنبال تغییر تش��کیالت خودگردان فلسطین نیستیم.
محمود عباس ،رهبر فلسطینیان است و ما امیدواریم وی بتواند هرچه
سریعتر به میز مذاکرات بازگردد .جیسون گرینبالت در ادامه افزود :ما
امیدواریم که میان امریکا و تشکیالت خودگردان فلسطین مشارکت
و همکاری ادامهدار وجود داش��ته باشد یا مشارکتش��ان در نهایت از
سرگرفته شود .وی در جریان این گفتوگو به جزئیات بخش سیاسی
طرح امریکایی موسوم به «معامله قرن» اشارهای نکرد اما گفت ،دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور امریکا هن��وز زمانی را ب��رای رونمایی از بخش
سیاسی معامله قرن تعیین نکرده است و معامله قرن ممکن است قبل یا
بعد از انتخابات کنست رژیم صهیونیستی در ماه سپتامبر آینده منتشر
شود اما هنوز زمان مشخصی برای آن تعیین نشده است.
----------------------------------------------------لطمات جدی به وزارت خارجه امریکا
دفتر بازرس��ی کل وزارت امور خارجه امریکا در مطالعهای مش��خص
کرد ،تعلیق  ۱۶ماهه استخدام نیرو در این وزارتخانه باعث آسیب وارد
شدن به امنیت و روحیه کارمندان این وزارتخانه همچنین تأثیر منفی
بر خدمات و فعالیتهای مختلف آن شده اس��ت .به گزارش ایسنا ،به
نقل از پایگاه هیل ،بازرسی کل وزارت امور خارجه امریکا دریافته که ۹۶
درصد از سفارتخانهها و کنسولگریهای این کشور و ۹۵درصد از دفاتر
و ادارات داخلی این وزارتخانه اعالم کردهاند که این تعلیق در استخدام
نیرو «تاثیری تا حدی منفی یا بسیار منفی» بر کلیت فعالیتهایشان
داشته است .همچنین  ۱۰۰درصد دفاتر و ادارات داخلی این وزارتخانه
در پاسخ نظرخواهی بازرسی کل گفتند ،این تعلیق استخدام نیرو که از
سوی دونالد ترامپ ،رئیسجمهور امریکا در ژانویه  ۲۰۱۷اعمال شده
و در ماه مه  ۲۰۱۸خاتمه یافت ،به رفاه و روحیه کارمندان آسیب وارد
کرده است .عمده سفارتخانهها و کنسولگریهای امریکا نیز با اندکی
کاهش نس��بت به ادارات داخلی و به میزان  ۹۷درصد گفتند که این
موضوع به رفاه و روحیه کارمندانشان آسیب وارد کرده است.
----------------------------------------------------ترامپ تاکنون  ۱۲هزار و  ۱۹ادعای غلط داشته است
واشنگتن پست در مطلبی تحلیلی با اش��اره به اینکه دونالد ترامپ در
دوره تصدی کاخ سفید تا  ۵اوت  ۱۲هزار و  ۱۹ادعای غلط یا گمراهکننده
بیان کرده است ،به طور مش��خص به اظهارات رئیسجمهوری امریکا
درباره مهاج��رت و اقتصاد اش��اره کرد .به گ��زارش ایس��نا ،روزنامه
واشنگتنپس��ت گزارش داد ،دونالد ترامپ ،رئیسجمه��ور امریکا به
طور میانگین از  ۲۶آوریل که رک��ورد  ۱۰هزار دروغ را حین حضور در
کاخ سفید شکست ،روزانه ۲۰ادعای نادرست بیان کرده است .ترامپ
برای دوره ریاس��ت جمهوری خود به طور میانگین حدود  ۱۳ادعای
گمراهکننده یا غلط به صورت روزانه گفته است.

