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  گزارش  2

روسيه پيش نويس قطعنامه جديد 
درباره سوريه را تهيه كرد

مع�اون اول نماين�ده دائم روس�يه در س�ازمان مل�ل متحدگفته 
ک�ه مس�کو پيش نوي�س قطعنام�ه جدي�د در م�ورد تمدي�د 
فعاليت ي�ك گ�ذرگاه بازرس�ي در م�رز ترکي�ه و س�وريه براي 
تحويل کمك هاي بشردوس�تانه به س�وريه را تهيه کرده اس�ت. 
تاكنون براي ارسال كمك هاي بشردوستانه به سوريه از دو گذرگاه مرزي 
باب الهوي و باب السالم استفاده مي شد. 10 جوالي )20تير( موعد پايان 
فعاليت اين گذرگاه ها اعالم شده است و براي ادامه كار آنها، شوراي امنيت 
بايد قطعنامه ای جديد صادر كند. بنابر گزارش خبرگزاري اسپوتنيك، 
ديميتري پاليانس��كي در اين مورد در شبكه اجتماعي توئيتر نوشت كه 
طبق قطعنامه پيشنهادي جديد روس��يه، كار گذرگاه مرزي باب الهوی 
بايد به مدت يك سال تمديد ش��ود. بيش از 85 درصد از كل كمك هاي 

بشردوستانه از اين گذرگاه مرزي منتقل مي شود. 
پاليانسكي به اين نكته اشاره كرده است كه با توجه به تحوالتي كه روي 
داده است، امكان ارسال كمك از اين گذرگاه وجود دارد و افزود: » ما اتهامات 
برخي از همكارانمان را در شوراي امنيت سازمان ملل مبني بر اينكه مسكو 
مي خواهد ميليون ها نفر را در شمال غربي سوريه از كمك هاي بشردوستانه 
سازمان ملل محروم كند، رد مي كنيم. اگر پيش نويس قطعنامه پيشنهادي 

ما تصويب شود، جريان كمك هاي بشردوستانه متوقف نخواهد شد.«
روز سه شنبه روسيه و چين پيش نويس قطعنامه بلژيك و آلمان درباره 
تمديد كار دو گذرگاه مرزي باب الهوي و باب الس��الم را در مرز سوريه و 
تركيه به مدت يك سال وتو كرده بودند. شوراي امنيت نيز از پيش نويس 
قطعنامه پيشنهادي روسيه در اينباره كه فعاليت گذرگاه مرزي باب الهوي 

براي مدت شش ماه تمديد شود، پشتيباني نكرده بود. 
معاون اول نماينده دائم روسيه در سازمان ملل خاطرنشان كرد: »ما ضمن 
قبول نياز استفاده از يك س��از و كار فرا مرزي، بر ضرورت اين امر تأكيد 
مي كنيم كه همه طرفين، هم سازمان ملل و هم دولت سوريه تالش كنند 
مطابق قطعنامه 46 / 182 كمك هاي بشردوستانه از طريق خط جبهه به 
همه مناطق سوريه برسد. « وي از شركاي غربي خواست تا از پيش نويس 
قطعنامه پيشنهادي روسيه حمايت كنند و گفت كه اگر آنها با اجرايي شدن 

اين پيشنهاد مخالفت كنند، مسئول عواقب آن خواهند بود. 
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 ونزوئال هواپيماي متجاوز امريکايي را زد 
ارتش ونزوئال اعالم ك��رد يك فروند هواپيماي امري��كا را پس از نقض 
حريم هوايي اين كشور سرنگون كرده است.   به گزارش خبرگزاري صدا 
و سيما به نقل از شبكه تلويزيوني العالم، ارتش ونزوئال اعالم كرد يك 
فروند هواپيما با شماره ثبت امريكا )هواپيماي  Hawker 800( را پس 
از نقض حريم هوايي اين كشور سرنگون كرده است.  فرماندهي راهبردي 
نيرو هاي مس��لح ونزوئال با اعالم اين خبر افزود: هواپيماي امريكايي از 

طريق حريم هوايي ونزوئال در حال قاچاق مواد مخدر بود. 
-----------------------------------------------------

  قرنطينه 1۰ هزار نظامي صهيونيستي به علت کرونا 
10 هزار نظامي رژيم صهيونيستي به علت ش��يوع كرونا در قرنطينه 
هستند.  به گزارش الميادين به نقل از رسانه هاي صهيونيستي، ارتش 
رژيم صهيونيس��تي تصميم گرفته اس��ت 2هزار نظام��ي ذخيره خود 
را تا پايان م��اه ميالدي جاري فرا بخواند.  براس��اس اين گزارش، ۷50 
نيروي ذخيره نيز ب��راي كمك به ارتش براي مقابله ب��ا ويروس كرونا 
فرا خوانده شدند.  پيش تر نيز روزنامه اسرائيل اليوم نوشته بود، شيوع 
كرونا باعث ش��د تا همه نيروهاي يك يگان ارتش رژيم صهيونيستي 
قرنطينه شوند.  براساس اعالم وزارت بهداشت رژيم صهيونيستي شمار 
مبتاليان به اين ويروس در سرزمين هاي اش��غالي به ۳۳ هزار و 1۷5 
نفر رسيده و ش��مار جان باختگان نيز ۳44 نفر است.  در همين حال، 
بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي در واكنش به افزايش 
آمار مبتاليان به كرونا در فلسطين اشغالي گفت: » در بازگشايي كسب 

و كارها عجله كرديم.« 

امريکا در شورای حقوق بشر تنها ماند 
گزارشگر ويژه س�ازمان ملل متحد در زمينه قتل هاي خودسرانه 
به ش�وراي حقوق بش�ر اين س�ازمان گزارش ک�رد و در گزارش 
خود ترور حاج قاس�م س�ليماني را خ�الف قواني�ن بين المللي و 
منشور س�ازمان ملل متحد دانس�ت؛ گزارش�ي که واکنش وزير 
ام�ور خارج�ه امري�کا را برانگيخ�ت و آن را جعل�ي خوان�د و در 
عين ح�ال هيچ س�خنراني يا صحبت�ي در حماي�ت از کار امريکا 
در ت�رور س�ردار س�ليماني در نشس�ت ش�وراي حق�وق بش�ر 
صورت نگرفت ت�ا انزواي امري�کا در اي�ن مورد عريان تر ش�ود.

به گزارش اس��پوتنيك، مايك پمپئو وزير خارجه امري��كا در واكنش به 
گزارش  گزارشگر حقوق بشر س��ازمان ملل گفت: » ما گزارش و نظرات 
مطرح شده روز توس��ط )اگنس( كاالمار گزارش��گر ويژه سازمان ملل در 
مورد حمله هوايي اياالت متحده را كه منجر به كشته شدن قاسم سليماني، 
فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران شد، رد مي كنيم. 
نتيجه گيري هاي خانم كاالمار جعلي هستند. امريكا در رابطه با نكات مربوط 
به توجيه اين حمله از نقطه نظر حقوق بين المللي شفاف است«.  پمپئو 
اضافه كرد: » ضربه اي كه ژنرال سليماني را كشته است، پاسخي به تشديد 
حمالت مسلحانه از سوي ايران و شبه نظامياني بود كه ايران از آنها عليه 
نيروهاي امريكايي و منافع امريكا در منطقه خاورميانه پشتيباني مي كند. 
اين ضربه براي جلوگيري از سازماندهي يا حمايت از حمالت بيشتر عليه 
اياالت  متحده و منافع امريكا و همچنين براي كاهش پتانس��يل نظامي 

نيروي قدس وارد شد«. 
اگنس كاالمار، گزارشگر ويژه مستقل حقوق بشر سازمان ملل در زمينه 
قتل هاي غيرقانوني روز پنج شنبه در يك جلس��ه توجيهي در ژنو گفت: 
»اياالت متحده از اصل دفاع از خود به عنوان بهان��ه اي براي از بين بردن 
قاسم سليماني استفاده كرده و اين خطر وجود دارد كه ساير كشورها نيز 
اين تاكتيك را به خدمت بگيرند.« كشورها هم اكنون بايد به روشني تعريف 
كنند كه دفاع از خود چيست و تا چه حد مي توان از اين استراتژي براي از 
بين بردن عناصر نامطلوب و مخالفان استفاده كرد.  اياالت متحده ۳ ژانويه 
امسال عملياتي را براي ترور سپهبد سليماني در بغداد انجام داد. در پاسخ، 
ايران به پايگاه هاي نيروهاي امريكايي در عراق حمالت موشكي انجام داد. 
در ابتدا دونالد ترامپ رئيس جمه��ور امريكا و رهبري پنتاگون گفتند كه 
حمله موشكي ايران تلفات جاني نداش��ته اما سپس ارتش امريكا مجبور 
شد بپذيرد كه قربانياني وجود داشته اس��ت. عالوه بر اين، تعداد سربازان 

آسيب ديده امريكايي بر اثر اين حمله دائماً در حال افزايش بوده است. 
 عدم حمايت از امريکا

در نشست روز پنج شنبه شوراي حقوق بشر هيچ كدام از حاضران از جنايت 
امريكا در ترور فرمانده شهيد نيروي قدس سپاه پاسداران ايران حمايت 
نكردند.   »اسماعيل بقايي هامانه«، نماينده دائم جمهوري اسالمي ايران 
در  دفتر اروپايي سازمان ملل متحد در ژنو در گفت وگو با شبكه »الميادين« 
نشست روز پنج شنبه در شوراي حقوق بشر درباره موضوع شهيد سردار 
سليماني را مهم توصيف كرد.  بقايي هامانه گفت: »شهيد سليماني يك 
فرمانده عالي رتبه يك كشور مستقل بود و ما حق پيگرد قضايي )درباره 
عامالن ترور وي( داريم و يكي از اصول حقوق بين الملل به كارگيري راه هاي 
قضايي داخلي قبل از انتقال به نهادهاي بين المللي است«.  او گفت: » امروز 
هيچ كشوري از اقدام امريكا در ترور شهيد سليماني اعالم موافقت نداشت 
و اروپايي ها هم در موضع حمايت از اقدام تروريستي امريكا نبودند و هيچ 
سخنراني يا صحبتي در حمايت از كار امريكا در ترور سليماني در نشست 
امروز در كار نبود«.  خانم »كاالمار« گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در 
نشست روز پنج شنبه شوراي حقوق بشر، جنايت امريكا در ترور سپهبد 
قاسم سليماني و همرزمانش را مغاير با موازين حقوق بشري و نقض صريح 
منش��ور ملل متحد خواند.  خانم كاالمار كه گزارش جديد خود در مورد 
قتل هاي خودسرانه از طريق به كارگيري پهپادهاي نظامي را به نشست 
شورا ارائه مي كرد، تأكيد كرد: اقدام امريكا مطابق هيچ يك از موازين حقوق 
بين الملل و منشور سازمان ملل قابل توجيه نيست.  بقايي هامانه هم در اين 
نشست در حالي كه تصويري از سردار سليماني و همرزمان شهيدش را در 
كنار خود قرار داده بود به ايراد نطق پرداخت و س��ردار سليماني را سرباز 
بزرگ ايراني و مدافع واقعي حقوق بشر و كرامت انساني در برابر سلطه گري، 
اش��غال و تروريسم داعش معرفي كرد كه توس��ط شقي ترين انسان هاي 

روي زمين به طرز وحشيانه اي ترور شد. 
 واشنگتن همچنان نگران انتقام ايران 

نشريه امريكايي نشنال اينترس��ت اعالم كرد كه برخي مدارك درز كرده 
نشان مي دهد بعد از ترور سردار س��ليماني، مقامات امنيتي امريكا آماده 
حمالت انتقامي اي��ران بوده اند.  در اين گزارش اطالعاتي آمده اس��ت كه 
امريكايي ها پس از ترور سردار سليماني در خاك عراق،  توقع داشتند كه 
ايران يك عمليات انتقامي در خاك امريكا انجام دهد.  در اين گزارش كه 
از مركز اطالعاتي مشترك در كاليفرنيا درز كرده، تأكيد شده است: بيشتر 
مسئوالن امنيتي و اطالعاتي واشنگتن ترور سردار سليماني را تعرض به 
خطوط قرمز و تهديدي وجودي مي دانند.  در ادامه اين گزارش آمده است: 
مركز اطالعاتي موسوم به مركز مبارزه با تروريسم در مطلبي آورده است: 
ما از وجود تهديدهاي مشخص از سوي حزب اهلل يا ديگر طرف هاي وابسته 
به ايران خبر نداريم و ممكن اس��ت عملياتي در داخل امريكا انجام شود.  
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: ايران به جاي هدف قرار دادن 
بي برنامه و تصادفي مواضع و اهداف مورد نظر خود، بيشتر اوقات ترجيح 
مي دهد اهداف مش��خص و عمليات پيچيده را كه معم��والً برنامه ريزي 
براي آن سال ها طول مي كشد، انجام دهد.  اين نشريه امريكايي در پايان 
آورده است: تهديدات ايران به پايان نرسيده است و ما اكنون بايد بيشتر از 
قبل نگران باشيم، اين مسئله بدين معنا نيست كه آنها فردا اقدامي انجام 

مي دهند، اما ما بايد دائماً هوشيار باشيم. 

سنديکاهاي کارگري امريکا 2۰ جوالي اعتصاب مي کنند 

تدارک اعتصاب سر اسر ی كار گر ان در امريکا

پس از چند هفته    گزارش  یک
اعتراض�ات ضد 
نژادپرستي در سراسر امريکا، سنديکاهاي 
کارگري نيز به نشانه همراهي با معترضان روز 
2۰ جوالي در مناطق مختلف اين کشور دست 
به اعتصاب مي زنند، اقدامي که مصائب دولت 
ترام�پ را دو چن�دان ک�رده و در آس�تانه 
انتخابات رياست جمهوري، مي تواند شانس 
ده�د.  کاه�ش  را  او  مج�دد  پي�روزي 
درحالي ك��ه دونالد ترام��پ، رئيس جمهور امريكا 
با سياس��ت تهديد و مش��ت آهنين به دنبال پايان 
دادن به اعتراضات ضد نژادپرس��تي در اين كشور 
است، اما اعتراضات ضد بي عدالتي در سراسر امريكا 
روز به روز ابعاد گسترده اي به خود مي گيرد. با ادامه 
اعتراضات ض��د بي عدالتي س��اختاري در امريكا ، 
كارگران امريكاي��ي نيز اعالم كردند ب��ه زودي در 
شهرهاي مختلف در اعتراض به نژادپرستي اعتصاب 
خواهند كرد. روزنامه يو اس اي تودي روز پنج شنبه 
در گزارش��ي از تظاه��رات كارگران در ش��هر هاي 
مختلف از جمله واشنگتن، ميلواكي، لس آنجلس 
و چندين ش��هر ديگر، از ت��دارك كارگ��ران براي 
اعتصاب سراسري خبر داد. كارگران تظاهركننده 
در شهر هاي مختلف امريكا شعار مي دادند»زندگي 
سياهپوس��تان مهم است«. در ش��هر لس آنجلس 
يكي از شركت كنندگان در اعتراض هاي كارگري 
ضد نژادپرستي در امريكا در جمع معترضان گفت: 
»اكنون سال 2020 است، ولي نبردي كه محمدعلي 
كلي )بوكس��ور معروف امريكايي( در اين كش��ور 
ش��روع كرده بود، همچنان ادامه دارد.« يكي ديگر 
از ش��ركت كنندگان در تظاهرات ضد نژادپرستي 
در شهر كالينز ايالت كلرادو هم گفت: »به اين فكر 
كنيد كه هر زماني كه چنين حوادثي را مي بينيم و 

اين حوادث ما را آشفته مي كند، فكر مي كنم براي 
ادامه زندگي بايد عملكرد بهتري در برابر اين حوادث 
داشته باشيم«. يك مرد سالخورده هم گفت: »اين 
اعتراض ها براي من بسيار پرمعنا هستند، زيرا من 
در دهه 60 ش��اهد نهضت حقوق مدني در منطقه 
آتالنتيك بودم. اين وضع براي من كاماًل آشنا است 
و من پيش از اي��ن هم چنين وضع��ي را ديده ام«. 
روزنامه ي��واس اي تودي، در گزارش خود نوش��ته 
است: »اعتصاب سراسري كارگران امريكا در بيش 
از 25 شهر اين كشور روز 20 جوالي )۳0 تير( برگزار 
خواهد شد. اتحاديه هاي بزرگ كارگري و بسياري 
از نهاد هاي فعال در بخش حقوق بشر امريكا اعالم 
كرده اند در اين اعتصاب سراسري شركت خواهند 
كرد«. به گزارش خبرگزاري آسوش��يتدپرس، اين 
فعاليت اعتراضي تحت عنوان »اعتصاب براي زندگي 
سياهپوستان« توسط س��نديكاها و سازمان هاي 
حقوق بشري غيرس��ودآور برگزار مي شود. انتظار 
مي رود دهها هزار نفر از كاركنان در فس��ت فودها، 

آسايشگاه ها و فرودگاه ها در 25 شهر امريكا در روز 
20 جوالي س��ر كار نروند. بر اس��اس اين گزارش، 
»همچنين كاركنان��ي كه نتوانند ي��ك روز كامل 
اعتصاب كنند با دست كشيدن از كار خود به مدت 
8 دقيقه با اعتصاب كنندگان همراهي مي كنند؛ اين 
8 دقيقه همان دقايقي است كه افسر سفيد پوست 
پليس شهر مينياپوليس زانوي خود را روي گردن 
فلويد سياهپوست گذاش��ت و باعث مرگش شد«.  
تاريخ امريكا پر از اعترضات و اعتصابات در واكنش 
به خشونت هاي پليسي و سياست هاي نژادپرستانه 
اس��ت و بزرگ ترين نمونه آن جنبش دانشجويي 
1968 بود كه اياالت مختلف امريكا در مخالفت با 
نژادپرستي دست به اعتصاب سراسري زدند. هر چند 
بر اساس گزارش ها، اعتصابات آتي امريكا يك روزه 
خواهد بود، اما با توجه به شرايط و اوضاع اقتصادي 
اين كشور، اين اعتصابات مي تواند تداوم داشته باشد. 
همچنانكه بر اثر شيوع ويروس كرونا، تاكنون بيش 
از ۳0 ميليون نفر در امريكا بيكار ش��ده اند و همين 

مس��ئله بر ادامه اعتراضات و اعتصاب��ات احتمالي 
مي تواند تأثير عمده اي داشته باشد. شبكه سي ان 
ان، با استناد به كارشناسان گزارش داد كه لغو حقوق 
بيكاري در اياالت متحده ممكن اس��ت به نابودي 
اقتصاد اين كشور منجر شود. بر اساس اين گزارش، 
»مقامات امريكا هر هفته 600 دالر مس��تمري به 
كساني كه شغل خود را در طول شيوع ويروس كرونا 
از دست داده اند، پرداخت مي كنند اما قرار است ۳1 
جوالي، اين برنامه متوقف شود، زيرا دولت معتقد 
اس��ت پرداخت پول امريكايي ها را به بازگش��ت به 
محل هاي كار تشويق نمي كند«. اين درحالي است 
كه به گزارش آسوشيتدپرس، »شركت هواپيمايي 
يونايتد امريكا هشدار داد كه با ادامه ضربه ناشي از 
بحران كرونا به صنعت خطوط هوايي، اين شركت 
احتماالً ۳6 هزار نفر يعني تقريب��اً معادل نيمي از 
كاركنان خود را در در ماه اكتبر اخراج خواهد كرد«. 
تداوم اعتراض��ات عليه دولت در آس��تانه برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري، شرايط را براي دونالد 
ترامپ س��خت تر از قبل خواهد كرد و ممكن است 
افكار عمومي امريكا را به سمت رقيب دموكراتش 
س��وق دهد. چنانچه نتيجه نظرسنجي هاي اخير 
هم حاك��ي از كاهش محبوبيت ترام��پ در مقابل 
جو بايدن، نامزد دموكرات ها در انتخابات رياس��ت 

جمهوري است. 
 شکايت 2 دانشگاه از دولت ترامپ 

سياس��ت هاي مهاجرت��ي دول��ت امري��كا عليه 
دانش��جويان خارجي، صداي دانشگاه هاي بزرگ 
اين كش��ور را درآورده اس��ت. به گ��زارش پايگاه 
اينترنت��ي پويش دانش��جويان مس��تقل امريكا، 
دولت دونالد ترامپ اعالم كرده اس��ت قصد دارد 
دانشجويان بين المللي شاغل به تحصيل در امريكا 
را اخ��راج كند. بر اس��اس اين گزارش، دانش��گاه 
هاروارد و دانش��گاه فني ماساچوست )ام اي تي( 
دولت ترامپ را تحت پيگرد قضايي قرار مي دهند. 
اين دو دانشگاه، روز پنج شنبه به صورت مشترك 
ش��كوائيه اي عليه دولت ترام��پ و وزارت امنيت 
داخلي امريكا و سازمان مهاجرت و گمرك امريكا 
تنظيم و تسليم كردند. در اين شكوائيه، از دستگاه 
قضايي امريكا خواسته شده اس��ت از اقدام وزارت 
امنيت داخلي و سازمان مهاجرت و گمرك امريكا 
براي اجراي رهنمود شش��م جوالي كاخ س��فيد 
ممانعت به عمل آورد. در رهنم��ود مذكور گفته 
شده است دانشجوياني كه رواديد آنها از نوع اف- 1 
و ام- 1 اس��ت و كالس هاي درس��ي آنها در پاييز 
نيمس��ال آتي تحصيلي كاماًل به صورت مجازي 
برگزار خواهد ش��د، بايد از امريكا خارج شوند يا 
اينكه به دانش��گاه هايي بروند كه كالس هاي آنها 
حضوري خواه��د بود. از س��وي ديگر، تنش هاي 
ترامپ با دموكرات ها بيش از پيش افزايش يافته 
و به جنگ لفظي كشيده شده است. دونالد ترامپ، 
در گفت وگو با ش��بكه فاكس ني��وز گفت كه جو 
بايدن دست نش��انده اي اس��ت كه وي را شست 
و ش��وي مغزي داده اند. به گ��زارش خبرگزاري 
اس��پوتنيك، ترامپ ابراز اطمينان كرد كه بايدن 
تحت تأثير راديكال هاي چپ است. ترامپ گفت:» 
او نمي فهم��د آنها چه كاري را انج��ام مي دهند و 

مي خواهند انجام دهند«. 

روس�يه اعالم کرد قطعنامه اي که امريکا براي 
تمدي�د تحريم تس�ليحاتي ايران به ش�وراي 
امنيت س�ازمان مل�ل ارائه کرده اس�ت، هيچ 
شانسي براي تصويب شدن ندارد. منابع غربي 
مي گويند اي�ن قطعنام�ه ممکن اس�ت حتي 
بدون وت�وي چين و روس�يه ه�م رأي نياورد. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان« در حالي ك��ه تحريم هاي 
تس��ليحاتي عليه ايران طبق مفاد برجام 18 اكتبر 
س��ال 2020 )2۷مهر 99( تمام مي ش��ود، امريكا 
پيش نوي��س قطعنامه اي را ميان اعضاي ش��وراي 
امنيت توزيع كرده كه خواستار جلوگيري از انقضاي 
اين تحريم هاست. قطعنامه پيشنهادي، خواستار 
منع فروش، عرضه يا انتقال س��الح يا اقالم مرتبط 
به ايران است و آنگونه كه منابع روس گفته اند، زمان 
مشخصي را هم براي برداش��تن تحريم هاي ايران 
مشخص نمي كند. كلي كرافت، نماينده امريكا در 
سازمان ملل متحد روز پنج شنبه بر ادامه تالش هاي 
دولت امريكا براي تمديد تحريم هاي تس��ليحاتي 
عليه ايران تأكي��د كرد و گفت كه دول��ت »دونالد 
ترامپ«، رئيس جمهور امريكا از تمامي ابزارهايي كه 
در اختيار دارد، براي تمديد تحريم هاي تسليحاتي 
عليه ايران استفاده خواهد كرد. اين قطعنامه براي 
تصويب در شوراي امنيت نيازمند موافقت دست كم 
9 عضو، بدون وتوي هر يك از پنج عضو دائم شوراي 
امنيت )امريكا، روس��يه، چين، فرانسه و انگليس( 
اس��ت. در حالي كه يك ديپلم��ات غربي گفته كه 
اين قطعنامه ممكن اس��ت حتي در كسب 9 رأي 
الزم براي وادار كردن روس��يه يا چين به اس��تفاده 
از حق وتو هم ناكام بماند، روس ه��ا وعده كرده اند 
كه اگر اين قطعنامه حتي اگ��ر 9 رأي الزم را براي 
تصويب در شوراي امنيت هم به دست بياورد، هيچ 
شانسي براي تصويب شدن ندارد تا روشن شود كه 
اگر الزم باشد، قطعنامه امريكا را وتو خواهندكرد. 
واسيلي نبنزيا، نماينده روسيه در سازمان ملل روز 
پنج ش��نبه ضمن بيان اينكه قطعنامه پيشنهادي 

امريكا براي تحريم تس��ليحاتي ايران هيچ شانسي 
براي موفقيت آميز بودن ندارد، گفت: » اين قطعنامه 
چشم اندازهاي بسيار ناراحت كننده اي دارد. « نبنزيا 
گفت: »تصويب چنين قطعنامه اي به برجام پايان 
خواهد بخشيد. واضح است كه ايران هيچ وقت اين 
را نخواهد پذيرفت« و البته به قول نبنزيا ايران »حق 
دارد« كه قطعنامه امريكا را قب��ول نكند. نماينده 
روس ها گفته كه روسيه به محض آنكه امريكا روي 
اين قطعنامه شروع به فعاليت كرد، به اين كشور گفت 

كه »قطعاً هيچ شانسي براي قبول شدن ندارد.« 
  امريکا حق مکانيسم ماشه ندارد

قطعنامه 22۳1 ش��وراي امنيت تصريح كرده كه 
اگر»يكي از دولت هاي طرف برجام« معتقد باشد 
كه يك دول��ت ديگر عضو برجام اقدام��ي را انجام 
دهد كه » مصداق عدم پايبندي اساس��ي در مورد 
تعهدات وفق برجام « باش��د، ش��ورا بايد در مورد 
پيش نويس يك قطعنامه براي ادام��ه اجراي لغو 
تحريم ها تصميم گيري كند. دولت امريكا بر همين 

اساس از چند هفته قبل پيش نويس يك قطعنامه 
را با تأكيد بر »ع��دم پايبندي اساس��ي ايران« به 
برجام آماده كرده و خواس��تار تمديد تحريم هاي 
تسليحاتي ايران است، ولي در ميان اعضاي برجام، 
دست كم روسيه و چين مي گويند امريكا آنگونه كه 
قطعنامه 22۳1 گفته، »يك��ي از دولت هاي طرف 
برجام« نيست كه بتواند چنين قطعنامه اي را ارائه 
كند. در صورتي كه قطعنامه م��ورد نظر امريكا در 
شوراي امنيت تصويب نش��ود، بر اساس مكانيسم 
ماشه پيش بيني ش��ده در قطعنامه 22۳1، تمام 
مفاد 6 قطعنامه ش��وراي امنيت عليه ايران يعني 
قطعنامه ه��اي )2008( 180۳، )200۷( 1۷4۷، 
 2008 )18۳5 1696 )2006( ،1۷۳۷ )2006(
)و 1929( 2010 به طور خودكار بازخواهد گشت، 
ولي تا كنون نه مقام هاي سازمان ملل و نه اعضاي 
برجام درباره اينكه بعد از وتوي قطعنامه امريكا از 
طرف روسيه، چين يا هردو، چه اتفاقي خواهد افتاد، 
موضع گيري نكرده اند. »آناتولي آنتونوف«، سفير 

روسيه در واشنگتن روز پنج شنبه در يك كنفرانس 
ويدئويي تاكيد كرد واشنگتن از شرايط قانوني و فني 
براي اجراي فرايند بازگرداندن تحريم ها عليه ايران 
برخوردار نيست و مسكو از چنين اقدامي حمايت 
نمي كند. آنتونوف گفت: » از نظ��ر ما براي چنين 
تصميمي راه قانوني يا فني وجود ندارد و مسلماً با 
هرگونه اقدامي در اين مسير از سوي امريكا مخالف 
هستيم«. اين مقام روس از امريكا خواست به برجام 
بازگردد و با س��اير طرف هاي اين توافق درباره اين 
مسئله گفت وگو كند و تأكيد كرده كه روسيه تمايل 
دارد اين مسئله را در ش��وراي امنيت سازمان ملل 

متحد مطرح كند. 
 پمپئو: روش سوم را علناً نمي گوييم

وزير امور خارجه امريكا گفته كه كشورش به تأمين 
امنيت براي كشورهاي عربي در برابر توانمندي هاي 
موشكي ايران پايبند اس��ت و براي اين كار از سه 
روش يعني تمديد تحريم هاي تسليحاتي، افزايش 
فروش سالح و روش هاي ديگري كه او گفته علناً 
درباره آنها صحبت نمي كند، استفاده مي كند. مايك 
پمپئو گفته كه برنامه موشكي ايران ناقض قطعنامه 
22۳1 شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد و يك 
تهديد عمده است كه تمديد تحريم هاي تسليحاتي 
عليه اي��ران را ضروري مي كن��د. او گفت: » ما فكر 
مي كنيم مهم است كه دنيا براي تمديد تحريم هاي 
تسليحاتي عليه ايران كه تنها چند ماه ديگر منقضي 
مي شود، متحد شود. ]انقضاي تحريم هاي تسليحاتي 
ايران[ براي منطقه خطرناك خواهد بود و باعث ايجاد 
بي ثباتي در سراسر خاورميانه خواهد شد. « وي در 
پاسخ به سؤالي درباره برنامه هاي امريكا براي تقويت 
توانمندي ه��اي دفاعي كش��ورهاي خليج فارس 
در برابر آنچه تهديد موش��كي ايران خوانده ش��ده 
به س��ه راهكار كه واش��نگتن مد نظر دارد، اشاره 
كرده است؛  تمديد تحريم هاي تسليحاتي، افزايش 
فروش سالح و روش هاي ديگري كه اظهارنظر علني 

درباره آنها مطرح نمي شود. 

مسكو: قطعنامه امريكا عليه ايران شانسي براي تصويب شدن ندارد

تل آويو: روابط مان با كشورهاي عربي
افزايش خواهد يافت

وزي�ر اطالعات رژي�م صهيونيس�تي گفت ک�ه روابط اي�ن رژيم 
با کش�ورهاي عرب�ي افزاي�ش خواهد ياف�ت و تل آويو ب�ه دنبال 
عملي کردن طرح الحاق کرانه باختر ي در سايه گسترش کروناست. 
به گزارش ايرنا به نقل از  i24 رژيم صهيونيستي،  ايلي كوهن گفت: »حتي 
در زماني كه به نظر مي رسد چشم انداز صلح با فلسطينيان بيش از هر 
زمان ديگري دور از دسترس است، اسرائيل اطمينان دارد كه نزديكي 
با جهان عرب بيشتر خواهد شد. « اين مقام رژيم صهيونيستي، بار ديگر 
ايران را تنها منبع تهديد در منطقه غرب آسيا ناميد و در ادامه گفت كه 
رهبران كشورهاي عربي جذب تكنولوژي اسرائيل شده اند: »تعدادي از 
كشورهاي عربي به دنبال پيشتازي و نوآوري اسرائيل هستند كه در حوزه 
فناوري هاي برتر اثبات شده اس��ت«. وزير اطالعات رژيم صهيونيستي 
گفته كه اهميت نفت و گاز كم ش��ده، در حالي كه اهميت فناوري در 
حال افزايش است؛ بنابراين عربستان سعودي و امارات متحده عربي و 
كشورهاي ديگر عالقه مند به همكاري با اسرائيل هستند؛ زيرا موضوع 
منافع مشترك اس��ت. كوهن همچنين گفت: »اس��رائيل قصد دارد تا 
حاكميت خود را بر بخش هايي از كرانه باختري در س��ايه شيوع كرونا 
در جهان و پيش از انتخابات رياست جمهوري امريكا اعمال كند؛ زيرا 
پس از آن تاريخ معلوم نيست واشنگتن از اين طرح حمايت كند. « رابطه 
عربس��تان و امارات با رژيم صهيونيستي در س��ال هاي اخير به صورت 
محرمانه و بيشتر پش��ت پرده بوده كه هر از چند گاهي اخبار آن براي 
س��نجش افكار عمومي علني شده، ولي انتش��ار خبر)ارديبهشت ماه( 
برقراري رابطه علني تل آويو- ابوظبي براي افتتاح سفارتخانه اين رژيم 

در مهر ماه آينده در ابوظبي علني شد. 

نماي نزديک

بي توجهي پليس به 20 بار درخواست  فلويد 
روزنامه نيويورك تايمز روز جمعه در گزارش��ي نوشت: تازه ترين تصاوير دوربين لباس پليس نشان 
مي دهد جورج فلويد مرد سياهپوس��ت امريكايي كه در ماه مه زير فش��ار زانوي افس��ر پليس شهر 
مينياپوليس روي گردن وي به قتل رسيد، قبل از مرگش بيش از 20 بار گفت نمي تواند نفس بكشد. 
اين روزنامه نوشت: »براساس متن فيلم ارائه شده در دادگاه كه توسط دوربين لباس افسر سابق پليس 
كه مي خواهد اتهامات عنوان شده عليه وي رد شود، گرفته شده است، جورج فلويد در اين فيلم بيش 
از 20 بار گفته كه نمي تواند نفس بكشد«. بر اساس اين گزارش، فلويد نه فقط مادر مرده خود را بلكه 
فرزندانش را نيز صدا كرده است. قبل از نفس هاي آخر، فلويد نفس نفس زنان و بريده بريده گفت: »آنها 

دارند من را مي كشند. آنها من را خواهند كشت.« 

پکن: تنش كنوني ما با امريکا 
در 40 سال گذشته بي سابقه است

رابطه امري�کا با چين و روس�يه به ح�دي متشنج ش�ده که وزير 
خارج�ه چين مش�کالت کش�ورش را ب�ا امري�کا در ط�ول چند 
دهه گذش�ته بي س�ابقه توصي�ف ک�رده و همت�اي روس وي نيز 
واش�نگتن را مس�ئول تضعي�ف امني�ت جه�ان دانسته اس�ت. 
دفت��ر دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري امريكا پنج ش��نبه ش��ب 
از تحريم يك نه��اد و چهار مقام پيش��ين و كنوني چي��ن در ارتباط با 
نقض حقوق بش��ر عليه اقليت هاي قومي در منطقه خودمختار اويغور 
س��ين كيانگ خبر داد؛ اقدامي كه وزارت خارجه چين روز جمعه آن را 
دخالتي خطرناك در امور داخلي خود و عامل آسيب به روابط دوجانبه 
با واشنگتن دانست. پكن همچنين تهديد كرده كه تحريم هاي جديد 
امريكا را تالفي مي كند.  وانگ يي، وزير ام��ور خارجه چين نيز با اعالم 
اينكه روابط كشورش و امريكا درگير بيشترين چالش ها در چهار دهه 
گذشته شده است، تصريح كرد كه جهان نبايد تنها سياه يا تنها سفيد 
باشد، اختالفات نظام نبايد به مجموع صفر منجر شود. چين نمي خواهد 
و نمي تواند به يك امريكاي ديگر تبديل ش��ود. وانگ يي گفت: چين با 
تمدن پنج هزار ساله اش هرگز ژن تجاوزگري نداشته و مدل هاي خارجي 
را كپي و مدل هاي خ��ود را صادر نمي كند و هرگز از كش��ورهاي ديگر 
نمي خواهد كه شيوه هاي چين را كپي كنند.« وي ادامه داد: » چين و 
امريكا نبايد به دنبال اصالح يكديگر باشند، بلكه بايد مشتركاً راه هايي را 
براي همزيستي مسالمت آميز نظام ها و تمدن هاي مختلف كشف كنند.« 
وزير امور خارجه چين همچنين از امريكا خواست تا از سياسي كردن 
موضوع كرونا دست بردارد. س��رگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه 
نيز روز جمعه به تنش  آفريني هاي اخير امري��كا با چين در موضوعات 
مختلف از جمله شيوع ويروس كرونا و اعمال تحريم به بهانه هاي حقوق 
بشري اشاره كرد و گفت:» مسكو نگران اتهاماتي است كه واشنگتن به 
پكن مي زند و اميد دارد اين وضعيت به نقطه بدون بازگش��ت نرسد.« 
الوروف با انتقاد از فشارهاي واشنگتن بر پكن براي وارد كردن اين كشور 
به مذاكرات استراتژيك افزود: »نشانه هاي بسيار نگران كننده اي وجود 
دارد كه مقامات امريكايي به شكل فزاينده اي موضوع را شخصي كرده 
و حالت خشني به خود مي گيرند. اين نشان دهنده سطح بااليي از تنش 

بين دو طرف است و اين تنش باال نگران كننده است.«
 خطر جنگ هسته ای از قبل بيشتر است

الوروف به خروج امريكا از معاهده منع موش��ك هاي هسته اي ميان برد 
)INF( با روسيه هم اش��اره كرد و گفت: امنيت جهاني كاهش پيدا كرده؛ 
چراكه واشنگتن مش��غول از بين بردن نظام كنترل تسليحاتي در جهان 
است. از اين رو روسيه در جلسه آتي شوراي امنيت سازمان ملل در موضوع 
هسته اي با حضور امريكا، چين، فرانسه و انگليس، نگراني شديد خود را 
از احتمال فزاينده وقوع درگيري هسته اي اعالم خواهد كرد.  در بيانيه اي 
كه به اين منظورمنتشر شده آمده است: »قبول دارم كه خطرات هسته اي 
اخيراً افزايش چشمگيري داش��ته و وضعيت امنيتي و ثبات استراتژيك 
بين المللي آشكارا رو به زوال بوده است. داليل آن نيز براي همگان روشن 
است.  امريكا مي خواهد سلطه جهاني خود را باز يابد و در چيزي كه آن را 
رقابت قدرت هاي بزرگ مي خواند، به پيروزي برسد. « الوروف درباره معاهده 
هسته اي جديد با امريكا نيز گفت كه سرنوشت پيمان نيو استارت از همين 

االن مشخص است، زيرا واشنگتن نمي خواهد آن را تمديد كند. 


