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  گزارش  2

در کشاکش تنش هاي پکن-واشنگتن ابراز شد

مهر تأييد ايران بر »چين واحد«
موضع گیری مقام�ات امریکایی درب�اره ناآرامی های هنگ کنگ ، 
پس از اتهام زنی های امریکا به چین در پی ش�یوع ویروس کرونا، 
روابط پکن - واش�نگتن را بیش از پیش، متش�نج کرده است. در 
س�ایه مداخالت امریکا در امور داخلی چین ، ای�ران با حمایت از 
موضع پکن، همچنان بر پیگیری سیاست چین واحد تأکید دارد. 
پس از ماه     ها آرامش نس��بی، به دنبال اعالم الیح��ه امنیت ملی چین، 
ناآرامی به هنگ کنگ بازگشته است. سید عباس موسوی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز یک    شنبه در واکنش به 
تحوالت هنگ کنگ با بیان اینکه عدم مداخله در امور س��ایر کشورها، 
حفظ تمامیت ارضی و احترام به حاکمیت ملی کش��ورهای جهان از 
اصول روشن و تغییر ناپذیر در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
است، تأکید کرد: » جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر اهمیت احترام به 
اصل »چین واحد«، هرگونه مداخالت خارجی در امور داخلی جمهوری 
خلق چین و خدش��ه به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کش��ور را 
محکوم و بر اجرای قانون و حفظ نظم در جهت ثبات، رفاه و امنیت مردم 
هنگ کنگ تأکید می کند.«  این موضع گیری واکنش س��فیر چین در 
ایران را به دنبال داشت. وی در شبکه اجتماعی توئیتر با مقایسه واکنش 

امریکا، از موضع گیری ایران تشکر کرد. 
 چین مقابله به مثل می کند

سیاست مبتنی بر یک کشور- دو سیس��تم، یا همان سیاست »چین 
واحد« از سال ۱۹۷۹ تا به امروز موضع رسمی دولت های امریکا بوده 
است و طبق آن واش��نگتن، هنگ کنگ و تایوان را بخشی از سرزمین 
اصلی چین می داند. با این حال، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا 
روز جمعه در بیانیه ای مطرح شدن الیحه ملی هنگ کنگ از سوی چین 
را محکوم کرد. وی در گزارشی که به کنگره امریکا درباره وضعیت در 
هنگ کنگ ارسال کرده، ضمن هشدار جدی به چین گفت که چین در 
کار خبرنگاران امریکایی مستقر در هنگ کنگ دخالت کرده و در تالش 
برای تضعیف آزادی های این جزیره خودمختار است. رابرت اوبرایان، 
مشاور امنیت ملی امریکا هم در این مورد گفته بود در صورتی که چین 
با کمک الیحه حفاظت از امنیت ملی، هنگ کنگ را تصرف کند، ایاالت 

متحده ممکن است تحریم    هایی را علیه این کشور اعمال کند. 
ژائو لیجیان، س��خنگوی وزارت خارج��ه چین به اظه��ارات مقامات 
امریکایی واکنش نش��ان داد و گفت در صورتی که امریکا همچنان به 
اقدامات خود در تضعیف منافع چین در ارتباط با هنگ کنگ ادامه دهد، 
کش��ورش، مقابله به مثل خواهد کرد. وی افزود: »امریکا می کوشد به 
امنیت ملی چین ضربه بزند و پکن به دلیل اظهارات اوبرایان، اعتراض 

شدید خود را به کاخ سفید ابراز کرده است.«
 دریافت غرامت از چین، خیالبافی است

واشنگتن در حالی با موضع گیری درباره هنگ کنگ، بر آتش تنش در 
روابط با چین می دمد که اظهارات ماه های گذشته مقامات امریکایی و 
در رأس آنها دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا درباره متهم کردن چین 
به پنهانکاری درباره ویروس کرونا، مناسبات دو طرف را مخدوش کرده 
است. اوبرایان در مصاحبه با شبکه ان بی سی با مقایسه رفتار چینی    ها 
در خصوص این ویروس با حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل در سال ۱۹86 
گفت: »ما طی ۱۰ یا ۱۵ سال آینده شاهد خواهیم بود که کسی گزارشی 

ویژه از آن منتشر خواهد کرد.«
وانگ یی، وزیر خارجه چین روز یک    شنبه به این اظهارات هم واکنش 
نشان داد و گفت که دولت امریکا با دروغ پردازی درباره ویروس کرونا، 
در حال وارد کردن مناسبات دو کشور به دور تازه ای از جنگ سرد است. 
وی افزود: »به موازات ویروس جدید کرونا، ویروس��ی سیاسی نیز در 
امریکا شایع ش��ده که کارش حمله کردن و تهمت زدن به چین در هر 
فرصتی است.«  این مقام چینی با اشاره تلویحی به امریکا و هم پیمانانش 
گفت که برخی کشورهای دیگر در راستای ایجاد بی ثباتی مبادرت به 
پروازهای نظامی و گش��ت های دریایی کرده اند. وی همچنین افرادی 
را که می خواهند از چین به دلیل ش��یوع کرونا غرامت دریافت کنند 

خیالباف توصیف کرد. 
روز یک    شنبه در پی الیحه امنیت ملی پیشنهادی در هنگ کنگ از سوی 
پکن، هزاران نفر به خیابان     ها ریختند تا به این الیحه امنیتی اعتراض 
کنند. هزاران نفر از مردم هنگ کنگ با تجمع در نزدیک خلیج کازوی، 
ضمن سر دادن شعار با پرتاب بطری های پالس��تیکی و دیگر اشیا به 
س��مت نیروهای پلیس، به این الیحه اعتراض کردند. نیروهای پلیس 
هنگ کنگ نیز با استفاده از گاز اشک آور و آب و در پی بازداشت ۱8۰ 
نفر، سعی کردند جمعیت معترضان را مهار کنند. ناآرامی    ها روز دو    شنبه 
نیز ادامه داش��ت و پس از اینکه ادارات دولتی هنگ کنگ با طرح های 
پکن برای تدوین قوانین امنیت ملی جدید موافقت کردند، هزاران تن 

به خیابان     ها آمدند. 
جان لی، رئیس امنیت هنگ کنگ در بیانیه ای اعالم کرد: »تروریسم در 
این دولت شهر رو به رشد است و فعالیت های مخرب امنیت ملی مانند 
استقالل هنگ کنگ، شایع تر شده اند. تنها ظرف چند ماه، هنگ کنگ 
از امن     ترین شهرهای جهان به ش��هری زیر سایه خشونت تبدیل شده 
اس��ت. قوانین امنیت ملی برای حفاظت از رشد و ثبات این دولت شهر 

ضروری است.«
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 واش�نگتن اس�ترالیا را به قطع همکاری ه�ای اطالعاتی 
تهدید کرد

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا تهدید کرد که اگر دولت محلی 
ایالت ویکتوریا در جنوب استرالیا توافق با چین در زمینه طرح کمربند 
و جاده را لغو نکند، واش��نگتن تعامالت اطالعاتی را با کانبرا در زمینه 

مسائل بین المللی متوقف خواهد کرد. 
پمپئو در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز با اعالم اینکه ما دقیقا از ماهیت 
این طرح خبر نداریم، گفت: »ما در زمینه ارتباطات اطالعاتی و مسائل 
مربوط به امنیت ملی خود و آنچه که در همکاری با »شرکای پنج چشم « 

خود نیاز داریم هیچ خطری را متحمل نخواهیم شد. 
-----------------------------------------------------

   رزمایش نظامی پنتاگون در خلیج فارس 
یک شبکه قطری به نقل از وزارت دفاع امریکا اعالم کرد که در تاریخ های 
نوزدهم و بیس��ت ویکم ماه می  در خلیج فارس رزمایش نظامی برگزار 
شده است.  شبکه الجزیره در این باره نوشت که نظامیان امریکایی در 
این رزمایش     ها با استفاده از مهمات جنگی، حمالت دقیق به اهدافی 
که کشتی های جنگی آنها را در خلیج فارس تهدید کند، انجام دادند. 
پنتاگون می گوی��د: »این رزمایش     ها با ه��دف افزایش توانمندی های 
نیروهای ما برای حف��ظ امنیت دریایی و امنیت ش��رکای ما در خلیج 

]فارس[ در برابر هرگونه تهدید بود.«
-----------------------------------------------------

 تظاهرات ضد قرنطینه ای در اروپا
گروه     های مختلف��ی از م��ردم در چند کش��ور اروپایی روز      ش��نبه به 
خیابان     ها آمده و علیه تصمیمات دولت ه��ای خود برای اعمال قوانین 
و محدودیت های مرتبط با ویروس »کووید۱۹«، تظاهرات و اعتراض 
کردند.  به گ��زارش خبرگزاری رویترز،، پلیس آلم��ان نیز در مقابله با 
معترضانی که قوانین فاصله گذاری را رعایت نکرده و حتی از ماسک نیز 
استفاده نکرده بودند، 6۰نفر از آنها را بازداشت کرد. در اسپانیا هزاران 
نفر از طرفداران حزب راست گرای افراطی »ُوکس« با خودروهای خود 

راهپیمایی بزرگی در خیابان های شهر مادرید به راه انداختند. 

ريابکوف: مشارکت اطالعاتی 
با امريکا مشکل ساز خواهد بود

ام�ور خارج�ه روس�یه درب�اره مش�کالت  مع�اون وزی�ر 
قانون�ی و سیاس�ی اش�تراک گذاری اطالع�ات ب�ه دس�ت 
آم�ده کش�ورهای عض�و پیم�ان آس�مان های ب�از ب�ا امری�کا 
پ�س از خ�روج واش�نگتن از ای�ن معاه�ده هش�دار داد. 
 بنابر گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی ریابکوف با انتقاد از دالیل امریکا 
برای خروج از این پیمان، گفت: »اگر این پیمان حفظ شود، متحدان امریکا 
احتماالً راهی برای شراکت اطالعاتی با این کشور خواهند یافت اما از دید 

ما، این اقدام به لحاظ سیاسی و قانونی شدیداً مشکل ساز خواهد بود.«
-----------------------------------------------------

کيم جونگ اون
 در پی تقويت بازدارندگی هسته ای 

اع�الم  یک    ش�نبه  روز  کره ش�مالی  دولت�ی  خبرگ�زاری 
ک�رد ک�ه کی�م جون�گ اون، رهب�ر ای�ن کش�ور در نشس�ت 
رهب�ران نظام�ی کره ش�مالی سیاس�ت های ت�ازه ای را در 
جه�ت ارتق�ای بازدارندگی هس�ته ای مل�ی مطرح کرده اس�ت. 
بنا بر اعالم خبرگزاری دولتی کره شمالی، در این نشست تدابیری قاطع 
برای افزایش قابل توج��ه توانایی حمله تجهی��زات توپخانه ای ارتش 
کره ش��مالی و اقداماتی برای قرار دادن نیروهای مسلح استراتژیک در 

عملیاتی با شرایط هشدار باال اتخاذ شد. 

 مأموريت محرمانه نيروهای غربی
 در ساحل ليبی

در ش�رایطی ک�ه کش�ورهای غرب�ی هرگون�ه حمای�ت از 
خلیف�ه حفت�ر را رد می کنن�د، س�ازمان مل�ل در گزارش�ی از 
مأموری�ت محرمانه نیروه�ای غرب�ی در حمایت از ارتش ش�رق 
لیب�ی در منطق�ه س�احل این کش�ور پ�رده برداش�ت ک�ه برای 
متوقف ک�ردن کش�تی های پش�تیبانی ترکی�ه انجام می ش�ود. 
به نوشته روزنامه القدس العربی، کارشناسان سازمان ملل در یک گزارش 
محرمانه ف��اش کردند که یک نیروی غربی در ح��ال اجرای مأموریت 
محرمانه در ساحل لیبی است. در این گزارش آمده است که دست کم 
۲۰ فرد از استرالیا، فرانسه، آفریقای جنوبی، انگلیس، امریکا و مالت برای 
حمایت از خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی در 
این مأموریت حضور دارند. طبق این گزارش، صحبت     هایی درباره این 
نیرو    ها مطرح شده مبنی بر اینکه احتمال داده می شود مأموریت آنها 
متوقف کردن کشتی های پشتیبانی ترکیه در مسیر طرابلس و رهگیری 
پشتیبانی های تسلیحاتی در مسیر تحویل به مخالفان باشد. سازمان 
ملل در این گزارش فعالیت م��زدوران خارجی در لیبی را ثبت و تأکید 
کرده است:»ممنوعیت کنونی ورود تسلیحات به لیبی چندین بار نقض 
شده است و سالح از مکان های مختلف از جمله ترکیه وارد این کشور 
می شود«. طبق این گزارش،»در تابس��تان ۲۰۱۹ شش فروند بالگرد 
نظامی از آفریقای جنوبی و دو قایق نظامی نیز از مالت به لیبی قاچاق 
شده اند«. در گزارش محرمانه سازمان ملل همچنین اسامی شماری از 
شرکت     ها ذکر شده است که مقر آنها در امارات قرار دارد. این گزارش 
در حالی اس��ت که امریکا و متحدان غربی اش بار    ها حمایت از خلیفه 
حفتر را رد کرده و دولت وفاق ملی لیبی را دولت مشروع اعالم کرده اند. 
حتی واشنگتن دیروز در بیانیه ای حمالت دولت وفاق ملی لیبی علیه 
نیروهای ارتش شرق لیبی را مبارزه برای تروریسم عنوان کرد. از سوی 
دیگر، تنش    ها بین نیروهای خلیفه حفتر و ترکیه تشدید شده است. به 
گزارش شبکه اسکای نیوز، خلیفه حفتر در پیامی صوتی برای نیروهای 
خود ضمن تأکید بر اینکه هر سرباز ترکیه ای و مزدوری در خاک لیبی 
هدف مشروع نیروهایش هستند، گفت:»سربازان ما با استعمار ظالمانه 
ترکیه که چش��م طمع به منابع و ثروت های مردم لیب��ی دارد، مقابله 
می کنند و تا زمانی که استعمارگر را خوار و مغلوب بازگردانیم، به این 
جنگ ادامه خواهیم داد«. مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه هم 
مدعی شد که حضور ترکیه در لیبی موجب تغییر موازنه قوا و ممانعت از 
شکل گیری یک جنگ داخلی تمام عیار شده است. به نوشته خبرگزاری 
آناتولی، وزیر خارجه ترکیه همچنین تأکید کرد:»اگر امروز س��خن از 
آتش بس وجود دارد، به لطف حضور ترکیه در لیبی اس��ت«. چاووش 
اوغلو گفت:»تنها راه حل در لیبی همان راه حل سیاسی است و حفتر نیاز 
دارد این مسئله را درک کند«. همچنین منابع خبری اعالم کردند که 
دولت ترکیه ۵۰۰ تروریست دیگر را از سوریه به لیبی اعزام کرده است 

تا تعداد آنها در این کشور به ۱۰هزار و ۱۰۰نفر برسد.

تجديد ماه عسل طالبان 
با دولت افغانستان در عيد فطر

گروه طالبان از روز یک    ش�نبه به مناس�بت عید فطر، در سراس�ر 
افغانستان سه روز آتش بس اعالم کرد؛ اقدامی که با واکنش مثبت 
دولت افغانستان و دیگر کشور    ها از جمله ایران روبه رو شده است. 
دولت افغانستان اعالم کرد اشرف غنی، رئیس جمهور این کشور 
فرمان آزادی 2 ه�زار زندانی دیگ�ر طالبان را صادر کرده اس�ت. 
به رغم تنش های هفته اخیر میان طالبان و دولت افغانستان، طالبان با 
اعالم آتش بس عید فطر در افغانستان، تمایل خود را به روند صلح ابراز 
کرد. این امیدواری    ها به روند آشتی بین دولت و طالبان را بیشتر کرده 
است. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان در پیامی توئیتری اعالم کرد: 
»در هیچ کجا هیچ عملیات تهاجمی را علیه هیچ دشمنی انجام ندهید. 
در صورت انجام هرگونه اقدامی از سوی دشمن علیه شما، از خودتان 
دفاع کنید.«  به دنبال این آتش بس، »اش��رف غن��ی « رئیس جمهور 
افغانستان دس��تور آزادی ۲ هزار زندانی طالبان را صادر کرد. »صدیق 
صدیقی«، سخنگوی دفتر ریاس��ت جمهوری افغانستان، با اعالم این 
خبر گفت که این اقدام در راستای حسن نیتی برای اعالم آتش بس از 
سوی طالبان است. غنی، همچنین در سخنرانی بعد از نماز عید فطر 
گفت که روند ر    هایی زندانیان این گروه از زندان های دولتی تس��ریع 
می شود سهیل ش��اهین، سخنگوی دفتر سیاس��ی طالبان در قطر، از 
تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر ر    هایی ۲ هزار زندانی این گروه از 
زندان های کشور استقبال کرده است. سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در کابل نیز از اقدامات مثبت و سازنده صورت گرفته از سوی حکومت 
افغانستان و گروه طالبان، جهت برقراری آتش بس و کاهش خشونت     ها 
در ایام عید س��عید فطر عمیقاً اس��تقبال کرد. در بیانیه سفارت ایران 
آمده است: »امیدواریم این ابتکار گامی مؤثر در راستای اعتمادسازی 
بیشتر و در پیش گرفتن مسیر حل اختالفات از طرق مسالمت آمیز و 
همچنین آغازی برای انجام مذاکرات بین االفغانی و برقراری صلح پایدار 
در افغانستان باشد. محمد اش��رف غنی در پیامی توئیتری نوشت که 
وزیر امور خارجه امریکا طی یک تماس تلفنی از تصمیم تازه حکومت 
افغانستان مبنی بر آزادی ۲ هزار زندانی گروه طالبان تشکر کرده است. 
غنی نوشته که یک شنبه ش��ب به همراه دکتر عبداهلل تماس تلفنی از 
پمپئو دریافت کرده که در این تماس پمپئو از دولت افغانستان به خاطر 

آغاز روند شجاعانه آزادی ۲هزار زندانی طالبان تشکر کرده است. 

اقتدار نفتکش   ها بيخ گوش امريکا
فورچون پهلو گرفت، 4 نفتکش دیگر ایران هم تا فردا به ونزوئال مي رسند

نفتک�ش ایرانی    گزارش  یک
»فورچون « اولین 
نفتکش از پنج نفتکش اعزامی ایران به ونزوئال، 
در سواحل این کشور پهلو گرفت تا دولت امریکا 
طعم تلخ نقض تحریم های یکجانبه را در حیاط 
خلوت خود تجربه کند. دومین نفتکش ایرانی با 
نام فارست هم عصر دیروز وارد آب های ونزوئال 
شد و نیروی دریایی ونزوئال اسکورت آن را به 
عهده گرفت تا امروز، دومین نفتکش ایران هم 
در س�واحل ونزوئال پهلو بگیرد. س�ه نفتکش 
دیگر هم که روی هم رفته 1/5 میلیون بش�که 
بنزین و سوخت حمل می کنند، تا فردا به ونزوئال 

خواهند رسید. 
 نفتکش فورچون ایران دی��روز در ال پالیتو، مرکز 
پاالیشگاهی ساحلی ونزوئال پهلو گرفت و همزمان 
نفتکش فارس��ت وارد آب های ونزوئال شد. هر دو 
نفتکش با پرچم ایران و ردیاب های روشن از هفته 
پیش راهی ونزوئال ش��ده اند. این نفتکش ها مسیر 
تنگه جبل الطارق تحت حفاظت امنیتی انگلیس 
و دریای کارائیب، حوزه امنیتی امریکا را پشت سر 
گذاشته اند. مقام های امریکایی از اواسط هفته قبل 

به طور غیر رسمی گفته بودند که واشنگتن در حال 
بررسی اقدامات مناسب در واکنش به انتقال بنزین 
از ایران به ونزوئال اس��ت، دو کشوری که مغضوب 
امری��کا و تحریم های یکجانبه آن هس��تند ولی تا 
االن مشخص ش��ده که  هیچ اقدامی در قبال ورود 
دو نفتکش ایرانی انجام نداده اند. پیش تر مقام های 
ایرانی از جمله حسن روحانی، رئیس جمهور و محمد 
جواد ظریف، وزیر خارجه درباره تبعات مزاحمت 
امریکا هشدار داده بودند. محمد جواد ظریف هفته 
قبل درنامه ای به دبیرکل سازمان ملل تهدیدهای 
امریکا را » خطرناک، تحریک  آمیز و دزدی دریایی « 
توصیف کرده و آن را خطری ب��زرگ برای صلح و 
امنیت بین المللی دانسته بود. در روزهای نخست 
اعزام نفتکش گزارش شد که چهار ناو امریکایی به 
همراه یک هواپیمای شناسایی دریایی پی 8 عازم 
دریای کارائیب شده اند ولی روز یک شنبه، همزمان 
با ورود فورچ��ون به منطقه انحص��اری اقتصادی 
دریایی ونزوئال گزارش ش��د که هیچ ناو امریکایی 
در نزدیکی نفتکش ایرانی فورچون حضور نداشته 
است. روزنامه واشنگتن پست از چند روز قبل نوشته 
بود که احتمال انجام عملیات از طرف امریکا علیه 

پنج نفتکش ایرانی در حال حرکت به سمت ونزوئال 
ضعیف است. 

 مادورو: متشکرم ایران 
»نیکالس مادورو«، رئیس جمهور ونزوئال در حساب 
توئیتری خود با تشکر از ایران برای ارسال بنزین به 
ونزوئال، با انتش��ار تصاویری از کشتی ایرانی حامل 
بنزین، نوشت: »پایان ماه رمضان برای ما ورود کشتی 
فورچون را به ارمغان آورد؛ نشانه ای از همبستگی 
میان مردم جمهوری اس��المی ایران و ونزوئال. در 
جایی که کشورهای امپریالیستی می خواهند با زور 
احکام خود را تحمیل کنند، فقط برادری می تواند 
مردمان آزاد را نجات دهد. متشکرم ایران.«  میگل 
دای��از، رئیس جمهور کوبا هم روز دو   ش��نبه گفت: 
»این اقدام محاصره » غیرقابل قبول و جنایتکارانه « 
تحمیل شده امریکا بر ونزوئال را شکست.«  رئیس 
دولت کوبا با هش��تگ »زنده باد همبستگی میان 
مردم« بر حفظ همبستگی به ویژه در مقابل امریکا 
تأکید کرد. تصاویری ویدئویی از گفت وگوی نیروهای 
نظامی ونزوئالیی با سرنش��ینان نفتکش فورچون 
منتشر شده که نظامی ونزوئالیی خطاب به خدمه 
فورچون می گوید:» از طرف رئیس جمهور مادورو و 

مردم ونزوئال به شما خوشامد می گوییم. از حماسه و 
همبستگی مردم ایران قدردانی می کنیم.«  هشتگ 
» تشکر ایران « ترند اول و هشتگ » may23 « ترند 
دوم توئیتر در ونزوئال اس��ت و تلویزیون این کشور 
تصاویری از پرواز جنگنده    ها و مانور ناوهای ارتش 
ونزوئال برای استقبال از نفتکش های ایرانی پخش 
کرده است. یک کاربر توئیتری با انتشار تصویری از 
سردار سلیمانی و هوگو چاوز، رئیس جمهور سابق 
ونزوئال نوش��ت: » ما باید چنین لحظات زیبایی از 
دوستی را جش��ن بگیریم. « کاربر دیگری با انتشار 
عکس��ی از نفتکش ایرانی در پس زمینه جنگنده 
ونزوئال می نویس��د: »من همان حس��ی را دارم که 
هنگام خداحافظی با س��ال گذشته و رسیدن سال 
نو داش��تم. این بهترین درس برای نسل کش    ترین 

امپراتوری همه زمان   ها است.«
 نمی دانیم احساس ترامپ چیست

جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق کاخ سفید که 
سه    شنبه قبل خواستار برخورد قاطع امریکا با اعزام 
نفتکش های ایران به ونزوئال شده بود، دیروز از انتقال 
بنزین ایران برای مردم ونزوئال ابراز نگرانی کرد و در 
توئیتر نوش��ت: » ما همگی از مداخله مجدد چین، 
روسیه، کوبا و ایران در ونزوئال دچار مشکل می شویم. 
انتقال بنزی��ن ایران جهت کمک رس��انی به دولت 
شکست خورده » مادورو « برای ایاالت متحده و همه 
کشورهای منطقه خطرناک است. ما در مخالفت با 
نفوذ ایران کنار » خوان گوایدو « )رهبر شورش��یان 
ونزوئال( ایس��تاده ایم.«  امین الحطیط، کارشناس، 
استاد دانش��گاه و ژنرال بازنشس��ته لبنانی نوشته 
که »با پهلوگرفتن نفتکش های ایرانی در سواحل 
ونزوئال، امریکا با هیبت نظامی و قدرت بازدارندگی 
خود خداحافظ��ی کرد. جهان در آس��تانه صبحی 
جدید قرار دارد. این پیروزی بر آزادگان مبارک.«   
»رأی الیوم« هم این اقدام ایران را س��تود و نوشت: 
»نمی دانیم احس��اس دونالد ترامپ رئیس جمهور 
امریکا که پیگیر رسیدن نخستین نفتکش ایرانی به 
یکی از بندرگاه های ونزوئالست، چیست؟ اقدامی که 
چالش قوی برای تهدیدهای وی و شکست محاصره 
ظالمانه ای اس��ت که به ونزوئال تحمیل کرده، ولی 
خوب می دانیم که احساس فرد شکست خورده خوار 
شده را دارد.«  اکثر ناظران نیز ورود نفتکش های ایران 
به س��واحل ونزوئال را کنار زدن تحریم های امریکا 
توصیف کرده اند. العربیه نیز نوشت که نفتکش های 
ایران به رغم تاکتیک هراس افکنی امریکا، به آب های 
ساحلی ونزوئال رسیدند. واشنگتن پست اعالم کرد: 
نفتکش ایرانی فورچون به سواحل ونزوئال نزدیک 
می ش��ود ولی خب��ری از تهدی��دات و تحریم های 

امریکا نیست. 

فایلی صوتی در ش�بکه های اجتماعی منتشر 
شده که برگ دیگری از تروریست پروری ریاض 
را برمال کرده و نش�ان می دهد سعودی    ها پس 
از حمله امریکا ب�ه عراق، هزاران تروریس�ت 
را به این کش�ور اع�زام کرده ان�د؛ اقدامی که 
خش�م عراقی    ها را برانگیخت�ه و آنها مجازات 
مقامات سعودی را خواس�تار شدند. گروه های 
مقاومت هم خواهان کشیدن عملیات جهادی 
به خاک عربس�تان ش�دند. همزمان، ریاض از 
بازگش�ت مجدد س�فیرش به ع�راق خبر داد 
ک�ه ب�ه نظ�ر می رس�د عربس�تانی    ها خواب 
جدیدی برای آشوب س�ازی در عراق دیده اند. 
عربستان سعودی در سال های گذشته نقش مهمی 
در بحران سازی و ناامنی در منطقه داشته است، این 
بار هم اس��ناد دیگری از حمایت های این رژیم از 
گروه های تروریستی در عراق منتشر شده است. 
به گزارش پایگاه خبری المعلومه، روز یک    ش��نبه 
یک فایل صوتی منسوب به یوسف بن علوی، وزیر 
خارجه عمان در گفت وگو با معمر قذافی، دیکتاتور 
معدوم لیبی منتش��ر ش��د که در آن بن علوی به 
قذافی می گوید مقامات سعودی به او اطالع داده اند 
که4هزار تروریست به عراق فرستاده اند. این فایل 
صوتی که به نظر می رس��د مربوط به سال ۲۰۰4 
باشد، خشم بسیاری از ش��خصیت های عراقی را 
موجب شده است. پس از انتشار این فایل صوتی، 
کاربران عراقی با انتشار هشتگ     هایی خواهان مقابله 
با اقدامات ریاض در گسترش تروریسم شدند. به 
گ��زارش روزنامه بغداد الیوم، ابوعلی العس��کری، 
سخنگوی گردان های حزب اهلل عراق تأکید کرد که 
باید خواب را از چشمان حاکمان عربستانی ربود. او 
در کانال تلگرامی خود نوشت:»باید برای جلوگیری 
از ادامه فعالیت های شرورانه دولت سعودی و سلب 
آسایش حاکمانش، عملیات جهادی به داخل خاک 
این کشور کشیده شود و مجاهدین پیش از این با 

حمله به تأسیسات آرامکو نشان داده اند که قادر به 
کشاندن درگیری     ها به داخل این کشور هستند«. 
مهندس نصر الشمری، سخنگوی مقاومت اسالمی 
نجباء نیز در پیامی توئیتری نوش��ت:»ظرف یک 
سال 4 هزار تروریست عربستانی با اطالع و حمایت 
حکومت تکفیری و وهابی آل سعود وارد عراق شدند 
که این آمار، رقمی اجمالی از تعداد تروریست های 
س��عودی را که در طول ۱۷ سال گذشته در عراق 

فعالیت داشتند، مشخص می سازد.«
فاضل جابر، نماینده ائتالف الفتح در پارلمان عراق 
نیز از مصطفی الکاظمی، نخس��ت وزیر این کشور 
خواس��ت از عربستان سعودی به ش��ورای امنیت 
شکایت کند. به گزارش شبکه السومریه نیوز، جابر 
تأکید کرد:»عراق صد    ها دلی��ل و مدرک دارد که 
نشان می دهد اقدامات عربس��تان و تعداد زیادی 
از کشور    هایی که ش��هروندان آنها در کنار داعش 
جنگیده اند محکوم است«. حسن سالم، نماینده 

فراکس��یون صادقون هم تأکید کرد که باید رژیم 
سعودی، مجرم شناخته شود. سالم به شبکه خبری 
العهد گفت:»مس��ئوالن آل س��عود، تأمین مالی 
تروریسم در عراق و منطقه را بر عهده دارند، سکوت 
در قبال اقدامات سعودی در قبال عراق، خیانت به 
خون ملت عراق است«. سعودی    ها به همراه امریکا 
در س��ال های اخیر با حمایت تسلیحاتی و مالی از 
تروریست های داعش، این گروه را برای سرنگونی 
دولت عراق تقویت کرده ان��د. حتی در اعتراضات 
اخیر در ش��هرهای عراق، مقامات ریاض با جهت 
دادن به جریان های انحرافی، درصدد ایجاد ناامنی 

در این کشور بودند. 
 بازگشت سفیر سعودی 

با روی کار آم��دن دولت جدید عراق و بازگش��ت 
ثبات سیاسی نسبی به این کش��ور، شاخک های 
س��عودی بار دیگر برای عراقی    ها نیز ش��ده است. 
به گزارش روزنامه رأی الی��وم، فیصل بن فرحان، 

وزیر خارجه عربس��تان روز دو    ش��نبه در دیدار با 
علی عالوی، وزیر دارایی عراق که به ریاض س��فر 
کرده، گفت:»ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه 
عربستان دس��تور بازگشت سفیر کش��ورمان به 
عراق را داده است تا فعالیت خود را در نزدیک     ترین 
زمان ممکن ازس��ربگیرد«. وی افزود:»عربستان 
برای حفظ وحدت مردم عراق تالش می کند و بر 
اهمیت همکاری با دولت جدید عراق برای تحقق 
منافع مش��ترک و تقویت رواب��ط دوجانبه تأکید 
دارد«. بن فرح��ان همچنین بر اهمیت ش��ورای 
هماهنگی عراق و عربستان به عنوان مکانیزمی برای 
تقویت روابط میان دو کشور در زمینه های سیاسی، 
اقتصادی، امنیتی و تجاری تأکید کرد. عربستان 
در دسامبر ۲۰۱۵، و پس از ۲۵ سال سفارت خود را 
در بغداد بازگشایی کرد و ثامر السبهان را به عنوان 
س��فیر خود در آنجا تعیین کرد ام��ا پس از مدت 
کوتاهی به دلی��ل اهانت های الس��بهان به برخی 
شخصیت های عراقی  و مداخله در امور عراقی ها، 
سفیر س��عودی اخراج و ریاض مجبور شد سطح 
دیپلماتیک خود را در ع��راق کاهش دهد. این بار 
نیز به نظر می رسد سعودی    ها نقشه های جدیدی 
برای عراقی    ها در س��ر دارند که اجرایی شدن آنها 
نیازمند احیای روابط دیپلماتیک و حضور قدرتمند 
در خاک عراق است. بازگشت مجدد سفیر ریاض به 
بغداد، درحالی است که باتوجه به نیاز شدید دولت 
جدید عراق به کمک های مالی برای برون رفت از 
بحران اقتصادی، سعودی    ها تالش می کنند با ارائه 
بسته های حمایتی، عالوه بر نفوذ در ساختارهای 
سیاسی و اقتصادی عراق، تحرکات این کشور را از 
نزدیک رصد کنند. سعودی    ها به همراه واشنگتن، 
حضور و قدرت گیری گروه های مقاومت در عراق 
را تهدیدی برای امنیت و مناف��ع خود در منطقه 
می دانند و از هر اب��زاری برای ضرب��ه زدن به این 

گروه    ها استفاده می کنند. 

فایل صوتي اعزام 4 هزار تروریست به بغداد افشا شد 

خشمعراقيهاازنوارشرارتسعوديها

محاکم�ه نخس�ت وزیر رژیم صهیونیس�تی 
فریب�کاری،  جمل�ه  از  اتهامات�ی  ب�ه 
رش�وه خواری و سو ء اس�تفاده از اعتم�اد، 
روز یک   ش�نبه پ�س از مدت   ها تأخی�ر و در 
س�ایه انتقادهای ش�دید نتانیاهو از دستگاه 
قضایی، در دادگاه ش�هر قدس برگزار ش�د. 
 دادگاه رژیم صهیونیس��تی روز چهار   ش��نبه 
گذش��ته درخواس��ت بنیامین نتانیاهو برای 

معافیت از حض��ور در اولین جلس��ه محاکمه 
پرونده فس��ادش را رد کرد. ای��ن اولین بار در 
تاریخ رژیم صهیونیس��تی بود که نخست وزیر 
ای��ن رژیم بای��د در دادگاهی جناح��ی حاضر    
می شد. روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت 
که بنیامی��ن نتانیاهو قب��ل از ورود به دادگاه، 
به شدت از اجرای قانون انتقاد کرد. وی تأکید 
کرد که اتهامات علیه او ساختگی هستند اما او 

مثل کوه می ایستد. نتانیاهو همچنین اقداماتی 
را که علیه وی صورت می گیرد تالش��ی برای 
کودتا دانست و آویخای مندلبلیت، دادستان 
کل اسرائیل را به توطئه چینی با طرف    هایی که 
نام شان را نگفت، متهم کرد که قصد دارند او را 
برکنار کرده و به حکومت راست گرا   ها خاتمه 
دهند.  بنابر اعالم یک��ی از افراد مطلع، وکالی 
نتانیاهو در جریان محاکمه وی خواستار آغاز 

جلسه بعدی دادگاه در بهار سال ۲۰۲۱ شدند و 
قضات ظاهراً از اینکه وکالی وی حتی اتهامات 
او را نادیده گرفته اند، ناراحت ش��دند. جلس��ه 
دادگاه بدون تعیین تاریخ جدید به زمانی دیگر 

موکول کردند. 
تجمع مخالف��ان و حامیان نتانیاهو باعث ش��د 
پلیس تل آویو نیز در اطراف محل برگزاری جلسه 

محاکمه نتانیاهو، حضور پر رنگی داشته باشد. 

هجمهنتانیاهوعلیهدستگاهقضایی
   واکنش


