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  گزارش  2

  خبـر

خودزنی احتمالي ترامپ در تقابل با چین
ش��کی نیس��ت که تقابل با چین یکی از محورهای اساس��ی سیاست 
خارجی امریکا طی بیش از یک دهه گذش��ته بوده است. این تقابل در 
دو دوره از ریاست جمهوری باراک اوباما پایه گذاری شد و دونالد ترامپ 
هم در این قریب به چهار س��ال از ریاست جمهوری اش به شدت روی 
این محور تمرکز کرده تا حدی که می توان گفت مبدل به اصلی       ترین 
موضوع در سیاست خارجی امریکا شده است. امریکا گذشته از موضوع 
جنگ تجاری که پدیده تازه ای در دولت ترامپ نس��بت به دولت های 
قبلی امریکا بود، موضوعات قدیمی مثل تایوان، دریای جنوبی چین و 
تشکیل ائتالف های ضد چینی در اقیانوس آرام و هند به شدت بیشتری 
پیگیری ش��د و حاال حرف از درگیری نظامی زده می شود تا جایی که 
یکی از مقامات ارشد کنگره امریکا یک جدول زمانی سه تا شش ماه را 

هم برای آن تعیین کرده است. 
تد یوهو از اعضای ارشد حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان امریکا 
است و در مصاحبه  یک       شنبه 12 جوالی با وب سایت واشنگتن اگزمینر 
وقوع یک درگیری نظامی بین چین و امریکا را در ظرف س��ه تا شش 
ماه آینده پیش بینی کرده و گفته: »با ش��ناختی که از چین دارم فکر 
می کنم کاری که آنها خواهند کرد این است که یکی از کشتی های ما را 
منهدم کرده و بگویند به اشتباه آن را هدف قرار داده اند«. حرف از وقوع 
درگیری در حد یک گمانه زنی کلی چیزی نیست و یک مورد آن هم از 
سوی یک مرکز مطالعاتی در چند ماه قبل مطرح شد اما این که زمان 
مشخصی در آینده نزدیک برای این مسئله گفته شود، نکته جدیدی 
بود که از زبان این سیاس��تمدار امریکایی شنیده شد. هرچند که او در 
سخنان خود سعی کرده شروع این درگیری را به گردن چینی       ها بیندازد 
اما طرح بازه زمانی از سوی او نشان می دهد که امریکایی       ها خود را برای 
اجرای سناریویی آماده می کنند و از همین حاال مقدمه چینی های الزم 

را برای مقصر شناخته شدن چین فراهم می کنند. 
این مقدمه چینی در حالی اس��ت که طرف چینی سعی می کند با باز 
کردن باب گفت وگو از میزان تنش بکاهد. نشانه این تالش در پیشنهاد 
وزیر خارجه وانگ یی چین بود که روز پنج  شنبه گذشته و در جریان یک 
ویدئوکنفرانس در اتاق فکر چین و امریکا مطرح شد.  »یی« پیشنهاد 
فهرست س��ه گانه از موضوعات مطرح برای جامعه  جهانی، موضوعات 
مورد اختالف قابل حل دو طرف و موضوعات غیرقابل حل را مطرح کرد 
تا از تنش بین دو طرف به میزان قابل توجهی کاسته شود. این جدای از 
تأکید او در همین جلسه است بر اینکه چین »نه می خواهد و نه می تواند 
به یک امریکای دیگر تبدیل شود.«  از این رو، باید گفت که پکن نه برنامه 
و نه حتی انگیزه ای برای دست زدن به یک اقدام نظامی علیه امریکا دارد 
و حتی وقتی امریکا دو ناو هواپیمابر خود را هفته گذشته و برای اختالل 
در مانور نظامی نیروی دریایی چین به دریای جنوبی چین فرستاد، پکن 
باز این اقدام به شدت تحریک آمیز امریکا را تحمل کرد تا تنش باال نگیرد 
و اتفاق خاصی نیفتد. بنابراین، موضع دو طرف تنش در این چند روز 
به خوبی مشخص شده است؛ در حالی که پکن به دنبال حفظ آرامش 
و کاهش تنش است، امریکا به شیوه های مختلف بهانه جویی می کند 
تا میزان تنش را افزایش دهد. ش��اید ترامپ فکر می کند یک درگیری 
محدود با چین می تواند راه نجات او از شرایط نامطلوب سیاسی وی و 
حتی برگ برنده ای در انتخابات ماه نوامبر باش��د و به همین جهت نیز 
یوهو از بازه زمانی سه  تا شش ماه گفته است. در مقابل، به نظر می رسد 
که چینی       ها دس��ت او را خوانده باش��ند و محتاطانه عمل می کنند و 
مانورهای خود را در حد دیپلماتیک پیش می برند تا اینکه حتی فرصت 
یک درگیری محدود و ناچیز را هم به ترامپ ندهند و نگذارند او از چنین 

فرصتی حداقل بهره برداری سیاسی در داخل امریکا بکند. 
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 مین روبی امریکا، انگلیس و عربستان در خلیج فارس
نیروی دریایی امریکا به تازگی در بیانی��ه ای از برگزاری یک رزمایش 
مین روبی مش��ترک با پرس��نل نیروی دریایی انگلیس و عربستان در 
آب های خلیج فارس خبر داد. به نوش��ته وبگاه »نیوی ریکاگنیشن«، 
نیروی دریایی امریکا در بیانیه ای اعالم کرد که طی روزهای گذش��ته 
یک عملیات مش��ترک مین روبی با نیروی دریایی عربستان و انگلیس 
در خلیج فارس انجام داده اس��ت. این آموزش شامل شبیه سازی های 
واقعی شکار مین بود که در آن یگان های شرکت کننده ضمن رعایت 
روش  های استاندارد شکار مین، ش��به مین     ها را کشف می کردند. در 
این تمرین مشترک دو فروند کشتی نیروی دریایی امریکا به نام های 
»دکس��ترو « و »گالدیاتور«، یک فروند کشتی نیروی دریایی انگلیس 
به نام »براکلزبی « و یک فروند کش��تی نیروی دریایی عربستان به نام 

»الشقرا« حضور داشتند. 
-----------------------------------------------------

 اعتراض     ها در تل آویو به خشونت کشیده شد
اعتراضات چندین هزار نفر به وضعیت نامطلوب اقتصادی ناشی از بحران 
ویروس کرونا در شهر تل آویو با خشونت پلیس رژیم صهیونیستی همراه 
شد. به گزارش روزنامه تایمزاسرائیل، همزمان با حضور 1۰ هزار معترض 
در خیابان های تل آویو در اعتراض به سیاست های کابینه اسرائیل در 
مدیریت بحران ویروس کرونا، نیروهای پلیس با معترضان درگیر شدند. 
نیروهای امنیتی پس از پایان اعتراضات اصلی در میدان رابین ش��هر 
تل آویو، با صد    ها نفر در چندین نقطه ش��هر درگیر شدند و با استفاده 
از نیروهای س��واره و گاز فلفل جمعیت را متفرق و همچنین 1۹ نفر را 
دستگیر کردند. بر اساس برخی ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی 
معترضان در اعتراض به سیاس��ت های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 

رژیم صهیونیستی شعار » بی بی به خانه برو « سر می دادند. 
-----------------------------------------------------

 تظاهرات در شهر های فرانسه
ش��بکه ب.اف.ام فرانس��ه، در صفحه رس��می خود در توئیتر با انتشار 
ویدئویی گزارش داد شمار زیادی از زنان و مردان فرانسوی در اعتراض 
به انتصاب ژرال دارَمَنن، به عنوان وزیر کش��ور و اریک دوپُن- موِرتی، 
به عنوان وزیر دادگستری در کابینه جدید دولت فرانسه در شهر های 
مختلف این کشور تظاهرات کردند. از آنجا که وزیر کشور جدید چندی 
پیش در یک پرونده فس��اد اخالقی رس��وایی به بار آورد، زنان حضور 
پررنگ تری در این اعتراضات داشتند. تظاهرکنندگان این انتصاب     ها را 
شرم آور خواندند. شبکه ب.اف.ام، با بازنشر ویدئوی تظاهرات در تولوز 
که جمعه برگزار ش��د، گزارش داد معترضان در این شهر شعار     هایی از 
جمله » یک متجاوز، وزیر کشور و یک همدست وزیر دادگستری شده 

است « و » جای افراد متجاوز در زندان است، نه در دولت « سر دادند. 
-----------------------------------------------------

 نگرانی اروپا از شکنجه 2 جوان بحرینی 
کمیته حقوق بشر و کمیته روابط با کشورهای عربی در پارلمان اروپا 
در بیانیه ای مش��ترک از عدم اجرای تحقیقات هیئت نظارت بحرین 
درباره ش��کنجه دو جوان بحرینی ب��ه نام های »محم��د رمضان « و 
»حسین موسی« و گرفتن اعترافات از آنها تحت شکنجه، ابراز ناامیدی 
کرد. طبق گزارش شبکه الجزیره، دو کمیته مذکور پارلمان اروپا در 
بیانیه خود از بحرین برای پایبندی به تعهدات بین المللی در خصوص 
حقوق بش��ر، لغو احکام اعدام صادره و اجرای تحقیق مستقل درباره 
شکنجه محکومان درخواست کردند. در این بیانیه آمده است که قانون 
بین الملل قاطعانه از اجرای مجازات اعدام بر اساس اعترافات اجباری، 
ممانعت می کند. دیوان عالی بحرین در سال 2۰1۴ حکم اعدام این دو 

جوان را تأیید کرده است. 

کاالمارد: امریکا با ترور ژنرال سلیمانی
اصل حاکمیت را تحریف کرد

گزارشگر ویژه س�ازمان ملل که گزارش اخیر او درباره غیرقانونی 
بودن ترور س�ردار س�لیمانی، امریکا یی   ها را عصبان�ی کرده، در 
ی�ک مصاحبه گفت�ه امری�کا در اثبات اینک�ه ترور ژنرال قاس�م 
س�لیمانی »ش�روط تعری�ف دف�اع از خ�ود را محق�ق ک�رده« 
شکس�ت خورد و با ای�ن ترور اص�ل حاکمی�ت را تحری�ف کرد. 
به گزارش فارس، »اَگنس کاالمارد« گزارش��گر ویژه سازمان ملل در 
حوزه تروره��ای غیرقانونی و خودس��رانه در دفتر کمیس��اریای عالی 
حقوق بشر این سازمان در گفت وگوبا شبکه المیادین گفت امکان ندارد 
مسئول عالی رتبه در کش��وری دیگر را به این شکل هدف گرفت و این 
اقدام نقض حاکمیت اصول مختلف بود. کاالمارد ادامه داد: امریکا در 
اثبات اینکه ترور قاسم سلیمانی » شروط تعریف دفاع از خود را محقق 
کرده « شکست خورد و با این ترور اصل حاکمیت را تحریف کرد. معاون 
امور حقوقی و بین المللی وزارت ام��ور خارجه نیز در خصوص گزارش 
گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل گفت: اینکه خانم کاالمارد به عنوان 
گزارشگر سازمان ملل و یک متخصص و حقوقدان بی طرف اقدام امریکا 
را محکوم کند با ارزش است. این گزارش اکنون سند سازمان ملل متحد 
است و در آینده و تا دهه    ها خواهد بود. آگنس کاالمارد پنج  شنبه گذشته 
گزارش خود را درباره ترور س��ردار سپهبد قاس��م سلیمانی به شورای 
حقوق بشر س��ازمان ملل متحد ارائه کرد و اقدام امریکا در ترور سردار 

سلیمانی را غیرقانونی خواند. 

تجهیز شورشیان لیبی
 به پهپادهای اسرائیلی 

برخی منابع در لیبی اعالم کردند که امارات، شبه نظامیان شرق لیبی 
و مزدوران هم پیمان با آن را اخیراً به پنج پهپاد مجهز کرده است. 
به گزارش روزنامه العربی الجدید، منابع لیبیایی نزدیک به مس��ئوالن 
ش��رق لیبی اعالم کردند که یک هواپیمای ترابری اماراتی در اواسط 
هفته گذشته در پایگاه نظامی الجفره در مرکز کشور که تحت کنترل 
نیروهای واگنر روسیه است، فرود آمد که حامل مقادیر زیادی تجهیزات 
نظامی بود. این منابع خاطرنش��ان کردند که ابوظبی در اقدامی کاماًل 
محرمانه شبه نظامیان شرق لیبی را به سه پهپاد ساخت اسرائیل از نوع 
» هیرون « مجهز کرد که این پهپاد    ها دارای امکانات بس��یار هستند، 
چراکه قادر به حمل مقادیر زیادی مواد منفجره هس��تند. پهپادهای 
هیرون تی بی2 به نام ایتان معروف هستند و یکی از پهپاد    هایی هستند 
که ارتش رژیم صهیونیس��تی در عملیات جنگی خود از آنها استفاده 
می کند و می توانند مقادیر زیادی سالح و سامانه های ارتباطی را حمل 
کنند و ۳۰ ساعت در هوا بمانند و با س��رعت بیش از ۴۰۰ کیلومتر در 
ساعت پرواز کنند. عملیات تجهیز نیروهای شرق لیبی در سایه آماده 
ش��دن طرف های بحران لیبی و حامیان ش��ان برای نبرد شهر سرت و 
الجفره صورت می گیرد. از س��وی دیگر، یک منب��ع میدانی در غرب 
لیبی اعالم کرد ک��ه خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه در س��فر اخیرش 
به لیبی امکان مجهز کردن نیروهای دولت وفاق به موش��ک های اس 
۴۰۰ را مورد بررسی قرار داد که ترکیه س��ال گذشته از روسیه آنها را 
خریداری کرد. این منبع گفت که این پیش��نهاد بنا به درخواست یک 
مسئول برجسته لیبیایی از نیروهای مستقر در شهر مصراته در شرق 
طرابلس مطرح شد و وزیر دفاع ترکیه نیز وعده داد که این درخواست 
را در داخل بخش های تصمیم س��از نظامی در آنکارا مورد بررسی قرار 
می دهد. وزیر خارجه ترکیه هم روز یک    شنبه در سخنانی تأکید کرد 
دولت وفاق ملی لیب��ی تنها در صورت عقب نش��ینی نیروهای خلیفه 
حفتر از مناطق اصلی و مرکز و غرب کشور با آتش بس موافقت می کند. 
مولود چاووش اوغلو در مصاحبه با روزنامه فایننشال تایمز گفت:»دولت 
وفاق ملی لیبی اصرار دارد در صورت عدم عقب نشینی نیروهای ارتش 
ملی  به رهبری خلیفه حفتر از شهرهای سرت و الجفره حمالت خود را 
علیه این نیرو    ها ازسربگیرد«. وی گفت:»ما احتماالً از هرگونه حمله ای 
شبیه این حمایت کنیم چراکه پیش شرط های دولت وفاق ملی کاماًل 

مشروع و عاقالنه است.«

وحشت امریکا از ماه عسل اروپا با چین
چرخش اروپایي ها به سمت چین موجب شده مشاور امنیت ملي رئیس جمهورامریکا سفر به کشورهاي اروپایي را در دستور کار خود قرار دهد

سيدرحيمنعمتی

مشاور امنیت ملی    گزارش  یک
ر  ئیس جمه�و ر

امریکا قصد دارد در شرایطی که چرخش موضع 
اروپایی    ها به ویژه آلمان از امریکا به سمت چین، 
بیش از پیش مش�هود شده اس�ت به اروپا برود؛ 
اقدام�ی ک�ه به رغ�م سیاس�ت اروپا گری�زی 
رئیس جمهور کنون�ی امریکا، نش�انگر نگرانی 
واش�نگتن از تنگ ش�دن حلقه ارتب�اط میان 
اس�ت.  پک�ن  و  اروپای�ی  پایتخت ه�ای 
در روز    هایی که بحث    ها درباره مفاد سند همکاری 25 
ساله میان ایران و چین باال گرفته و روزنامه امریکایی 
نیویورک تایمز هم با اشاره به تالش های ضدایرانی 
دولت امریکا، این س��ند را گامی در جهت تضعیف 
چنین سیاستی توصیف کرده است، رابرت اوبرایان، 
مش��اور امنیت ملی دونال��د ترامپ قرار اس��ت روز 
دو    شنبه در قالب سفری سه روزه به منظور رایزنی با 
همتایان انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی خود 
راهی پاریس شود. رقابت غرب با چین در حوزه های 
مختلف از جمله G 5 و مس��ائل چندجانبه شامل 
وضعیت نیروهای امریکایی در آلمان و افغانس��تان 
محورهای مذاکره اوبرایان با همتایان اروپایی خود 

خواهد بود. 
 مرکل، پیشرو در سیاست اروپایی 

سفر مشاور امنیت ملي امریکا به کشورهاي اروپایي 
پس از آن صورت می گیرد که نگاه    ها به شدت معطوف 

روابط اروپا با چین شده است. ماه گذشته، آلمان با 
اختصاص اضطراری ۹ میلی��ارد یورو، ضمن نجات 
خطوط هوای��ی لوفت هانزا اعالم ک��رد که خدمات 
در مسیر فرانکفورت-ش��انگهای را پس از چند ماه 
ازسرمی گیرد. چنین تصمیمی ریشه در برنامه های 
اقتصادی دوران صدارت آنگال مرکل دارد. از س��ال 
2۰۰5 که م��رکل صدراعظم آلمان ش��د، صادرات 
آلمان به چین پنج برابر ش��ده و س��ال گذش��ته به 
حدود 1۰۰ میلیارد یورو رسید. در حالی که برخی 
اقتصاددانان می گویند تقاضای چین برای کاالهای 

س��رمایه ای آلمان کاهش پیدا کرده اما این کشور 
همچنان رکن استراتژی اقتصادی برلین و یک عامل 
رشد تجارت مانده است. از این رو عجیب نیست که 
مرکل هفته پیش، از پاسخ به این پرسش که وی از 
چه نوع تحریم    هایی که امریکا علیه چین در نظر دارد، 
حمایت می کند، طفره رفت و گفت: »روابط با چین 

مهم بوده و از اهمیت استراتژیک برخوردار است.«
آلمان حدود یک سوم از تجارت اتحادیه اروپا با چین 
را در دست دارد و اولویت های برلین در خصوص چین 
تأثیر عمیقی روی رویکرد اروپا داشته است. چین در 

اقتصادهای دیگر اروپایی نظیر فرانسه و ایتالیا هم 
حضور مهمی دارد و دیدگاه مردمی هم تغییر نگاه 
به موازنه قدرت را تأیید می کند. حمید بعیدی نژاد 
در شبکه اجتماعی توئیتر با اش��اره به نظرسنجی 
مؤسس��ه YouGov از مردم انگلیس درباره اینکه 
در 5۰ س��ال آینده بین امریکا و چین، کدام یک را 
قدرتمندتر می دانند، نوش��ت: » 1۸ درصد امریکا را 
قدرتمندتر می دانند، ۴۸ درصد چین را قدرتمندتر 
می دانند، 1۰ درصد هیچ کدام را و 2۴درصد گزینه 

»نمی دانم« را انتخاب کردند.« 
از این رو به نظر نمی رس��د انتقادات اخیر از پکن بر 
س��ر هنگ کنگ و ویروس کرونا روی فعالیت چین 
در اتحادیه اروپا حتی با وجود تشدید انتقاد بروکسل 
تأثیری بگذارد. چنین سیاستی را می توان در رویکرد 
مرکل به وضوح مش��اهده کرد. او در عین حال که 
درباره مسائل حقوق بشری ابراز نگرانی کرده و حتی 
کشورش روز جمعه سفیر چین را هم در اعتراض به 
قانون امنیت ملی هنگ کنگ احضار کرده اما از سوی 
دیگر تعمیق روابط تجاری، به همراه ادامه گفت وگو 

را هم از نظر دور نداشته است. 
 دگردیسی در روابط فراآتالنتیک

شبکه خبری سی ان ان در گزارشی درباره شکاف در 
روابط فراآتالنتیک نوشت: »بیش از ۷۰ سال اتحاد 
امریکا و اروپا به عنوان یک اصل محکم برای ثبات در 
اروپا و همچنین در خدمت نظم غربی تحت رهبری 
ایاالت متحده امریکا بوده است. اما به نظر می رسد در 
سال 2۰2۰ روابط میان دو سوی اقیانوس آتالنتیک 

در حال دگردیسی است.«
سی ان ان در تشریح این موضع گیری نوشت که هفته 
پیش اتحادیه اروپا به دلیل شیوع گسترده ویروس 
کرونا، از قرار دادن نام امریکا در زمره کشور های امن 
خودداری کرد. آشکار است که کشور های اروپایی 
نیز به دنبال استقالل بیشتر از امریکا هستند و یکی از 
راه     هایی که بروکسل فکر می کند می تواند خودش را 
از امریکا جدا کند تعامل بیشتر با چین به عنوان یک 

شریک استراتژیک و اقتصادی است. 
از طرفی ترامپ طی سه سال گذشته بار     ها به اتحادیه 
اروپا و سیاست کشور های اروپایی حمله کرده است 
که به خودی خود، از شکاف در روابط طرفین حکایت 
دارد و به زعم ناظران سیاسی اتحاد اروپا و امریکا این 
وضعیت به شدت وخیم شده است. ترامپ، اتحادیه 
اروپا و به ویژه آلمان را یک رقیب اقتصادی می داند 
و اگر بار دیگر رئیس جمهور امریکا شود، تنش     ها از 
این هم بیشتر خواهد ش��د. این سیاست در تضاد با 
برنامه باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکاست، 
چرا که اوباما اولویت هایش را از خاورمیانه به آس��یا 
و چین معطوف کرد. یک دیپلمات دیگر اروپایی با 
تأیید تغییر رویکرد اتحادیه اروپا در قبال واشنگتن 
به س��ی ان ان گفت: »لزومی ندارد که نابغه باشید تا 
بفهمید روابط کنونی میان فراآتالنتیک آن چیزی 

که مورد انتظار است نیست.«

 انفعال دول�ت فعلی در پیگیری ترور ش�هیدان 
المهن�دس و س�لیمانی نماین�دگان و گروه های 
عراقی را نگران کرده است و در عین حال مطالبه 
موضع گیری قاطعانه تر دول�ت و پیگیری صدور 
حکم دستگیری رئیس جمهور امریکا به عنوان 
عامل اصلی این ترور در میان آنها رو به رشد است.

به گزارش فارس، »حسن سالم« عضو پارلمان عراق، 
روز یک   شنبه با اشاره به اینکه نقض حاکمیت عراق 
نتیجه شکاف و چند دستگی داخلی کشور در روند 
سیاس��ی اس��ت، گفت که دولت عراق باید دستور 
قضایی بین المللی برای دس��تگیری دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امری��کا را به دلیل ت��رور »ابومهدی 
المهندس« نایب رئیس  س��ازمان حشدالش��عبی و 

سپهبد قاسم سلیمانی صادر کند. 
به نوشته پایگاه خبری المعلومه، وی طی یک مصاحبه 
تلویزیونی گف��ت: دولت عراق باید حکم بازداش��ت 
بین المللی ترامپ را به دلیل ترور شهیدان المهندس 
و سلیمانی صادر کند. سکوت قابل توجیه نیست و 
خیانت و مزدوری برای واشنگتن محسوب می شود. 
این نماینده عراقی افزود: این مواضع شرم آور دولت در 
قبال نقض حاکمیت عراق از سوی امریکا و ترکیه، مایه 
تأسف است و این نقض های حاکمیتی، نتیجه شکاف 

و چنددستگی داخلی در روند سیاسی کشور است. 
وی توضیح داد: اگر دولت موضعی شجاعانه در قبال 
نقض حاکمیت عراق اتخاذ نکند، کشور به سوی ناکجا 
خواهد رفت و مسئولیت خون شهیدان المهندس و 

سلیمانی بر گردن دولت کنونی است. 
روز     ش��نبه نیز ائتالف الفتح در پارلم��ان عراق طی 
بیانیه ای از دولت عراق خواس��ت در ارائه ش��کایت 
رس��می به س��ازمان ملل درباره ت��رور »ابومهدی 

المهندس« نایب رئیس شهید سازمان حشدالشعبی 
عراق تسریع کند. 

در این بیانیه آمده است: »محکومیت اقدام امریکا در 
اس��تفاده از هواپیماهای شناسایی برای ترور شهید 
قاسم سلیمانی در نشست شورای حقوق بشر سازمان 
ملل اتفاقی مثبت بود و امیدواریم که س��ازمان ملل 
مواضع شجاعانه تری در مقابله با گستاخی امریکا در 
نقض حاکمیت کشور   ها و انجام مکرر عملیات های 

خصمانه اتخاذ کند.« 
این ائتالف از پارلمان عراق خواست کمیته ای متشکل 
از کمیسیون های روابط خارجی و دادگستری برای 
پیگیری اقدامات دولت و شکایت آن در سازمان ملل 
تش��کیل دهد و در غیر این صورت دولت مس��ئول 

کوتاهی در قب��ال خون پاک عراقی    هایی اس��ت که 
با دفاع از حاکمیت عراق، دش��منان این سرزمین را 

متحمل شکست کردند. 
نظامی��ان تروریس��ت امریکایی س��یزدهم دی ماه 
سال گذشته در اقدامی تروریس��تی، سپهبد قاسم 
سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ایران و شهید المهندس را به همراه چند نفر از 
رزمندگان مقاومت هنگام خروج از فرودگاه بغداد به 
شهادت رساندند. این اقدام امریکا باعث شد پارلمان 
عراق دو روز بعد به طرح اخ��راج نیروهای اجنبی از 

جمله امریکا از عراق رأی دهد. 
چند روز پیش دادستان تهران اعالم کرد برای دونالد 
ترامپ و ۳5 نفر دیگر که در ترور شهید سلیمانی نقش 

داشته اند »دستور جلب « و همچنین درخواست از 
اینترپل برای اعالم وضعیت قرمز صادر شده است. 
 حمله به کاروان نظامی امریکا در دیوانیه 

برخی کاربران در شبکه های اجتماعی مانند توئیتر و 
رادیو »صوت« عراق از حمله به کاروان نظامی امریکا 
در بزرگراه اس��تان دیوانیه و آتش گرفتن شماری از 

خودرو   ها و نفربر   هاي آنها خبر دادند.
رادیو صوت عراق گزارش داد که در این حمله، س��ه 
خودروی ارتش امریکا در آتش س��وختند. با وجود 
اینکه ائتالف امریکا به این حمله ادعایی واکنش��ی 
نشان نداد، برخی کاربران عراقی تصاویر آتش  گرفتن 

خودرو   ها را منتشر کرده اند. 
همزمان با انتش��ار این خبر، از دیوانیه خبر   هایی به 
گوش رس��ید که بالگردهای امریکا به پرواز درآمده 
و در حال انتقال مصدومان به بیمارستان های استان 
دیوانیه عراق هستند. کانال تلگرامی صابرین نیوز به 
نقل از منبعی ویژه گزارش داد که گروهی موسوم به 
»سرایا ثوره العشرین« مسئولیت این حمله را برعهده 
گرفته و گفته است که حمله به وسیله کار گذاشتن 
بمب در مس��یر حرکت کاروان نظامی��ان امریکایی 

صورت گرفته است. 
برخی منابع می گویند کاروان نظامی امریکا از سمت 
بصره به دیوانیه حرکت کرده و قصد داشت تجهیزات و 
خودروهای نظامی را به پایگاه های نظامیان امریکایی 
منتقل کند. مقص��د این کاروان نظامی مش��خص 

نیست. 
خبرنگار المیادین نیز گزارش داد که افراد مس��لح، 
تریلی    ه��ا و یدک کش    ها را مجبور ب��ه توقف کرده و 
راننده های عراقی را قبل از آنکه خودروهای امریکا را 

آتش بزنند، از محل دور کرده اند.

دفتر س�ازمان ملل متح�د ب�رای هماهنگی 
مس�ائل انس�انی با انتش�ار پیامی در ش�بکه 
اجتماع�ی توئیتر نوش�ت ک�ه ب�دون تأمین 
فوری منابع مالی، 2۰میلیون نفر از ۳۰ میلیون 
یمنی از نب�ود امنی�ت غذایی رن�ج می برند. 
محمد الکبیر الکتبی، گزارش��گر ش��بکه الجزیره 
گزارش داد: »یمن در آستانه مواجهه با قحطی قرار 

گرفته است. طی پنج س��ال گذشته این نخستین 
بار نیست که خبر       هایی درباره این موضوع منتشر 
می شود اما این نخس��تین بار است که خطر تا این 
حد شدید است.« سازمان ملل ضمن هشدار شدید 
درباره قحطی در یمن طی چند هفته آینده، افزود 
که در صورت تأمین نشدن فوری منابع مالی، این 
موضوع بر میلیون       ها یمنی تأثیر خواهد گذاشت. این 

در حالی است که چندی پیش سازمان ملل هشدار 
داد که منابع مالی اختص��اص یافته برای نجات در 
یمن، هرگز تا این حد کم نبوده است.  دفتر سازمان 
ملل از اواخر مه گذش��ته هش��دار داد آژانس های 
س��ازمان ملل که برای کمک به میلیون       ها یمنی و 
نجات آنها تالش می کنند، در آستانه ورشکستگی 
قرار گرفته اند.  کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز 

با انتش��ار مطلبی در ش��بکه های اجتماعی تأکید 
کرد:» ۶۶ درصد یمنی       ها هی��چ نوع غذایی ندارند 
و این در حالی اس��ت که 11 درصد از آنها از س��وء 
تغذیه حاد رنج می برند.« صلیب س��رخ با اشاره به 
اینکه 5۸ درصد مردم یمن به آب پاک نیاز دارند، 
اعالم کرد: ۶۴ درصد از یمنی       ها از خدمات بهداشتی 

محروم هستند. 

افزايش مطالبه حکم جلب »ترامپ« در عراق
نمایندگان عراقي خواهان تسریع پیگیري پرونده ترور فرماندهان مقاومت هستند

رنج 20 میلیون يمنی ازکمبود مواد غذايی

پیروزی چین و روسیه در جنگ
قطعنامه های شورای امنیت

مسیرهاي انتقال کمک به تروریست ها بسته شد
ش�ورای امنیت بعد از چهار بار مواجه ش�دن با بن بس�ت ناش�ی 
از وت�وی قطعنامه ه�ا ، باالخ�ره توانس�ت قطعنام�ه مرب�وط 
ب�ه ارس�ال کمک ه�ای انس�انی ب�ه س�وریه را تصوی�ب کن�د 
و البت�ه در این بین سیاس�ت روس�یه و چین ب�رای جلوگیری از 
ارس�ال کمک    ها ب�ه گروه های تروریس�تی به کرس�ی نشس�ت. 
شورای امنیت تا روز جمعه سه بار بر سر قطعنامه کمک انساندوستانه 
به سوریه رأی گیری کرد که چین و روسیه دو بار با استفاده از حق وتو، 
مانع تصویب قطعنامه امریکا و متحدانش شدند و امریکا هم یک بار با 
استفاده از وتو، قطعنامه پیش��نهادی روس    ها را سد کرد. این بن بست 
در نیویورک باالخره      شنبه شب شکس��ت و قطعنامه تمدید مکانیسم 
ارسال کمک های انسانی به سوریه تنها از یک گذرگاه یعنی گذرگاه باب 
الهوی در مرز با ترکیه به تصویب رسید. البته روسیه، چین و جمهوری 
دومنیکن به قطعنامه      شنبه شب هم رأی ممتنع داده اند. دوره فعالیت 
مکانیسم کمک رسانی به سوریه از طریق مرز    ها روز جمعه همین هفته 
تمام شده بود و کشورهای غربی از جمله امریکا خواستار این بودند که 
شورای امنیت عالوه بر این گذرگاه گذرگاه مرزی » باب السالم « را نیز 
به عنوان مسیر کمک رسانی به سوریه انتخاب کند ولی روسیه و چین 
با تأکید بر اینکه تع��دد گذرگاه    ها باعث تغذیه گروه های تروریس��تی 
می شود، با قطعنامه کشورهای غربی مخالفت کردند. گذرگاه باب السالم 
در ماه های اخیر به محلی برای ورود گروه  های تروریستی مورد حمایت 
ترکیه به سوریه استفاده     می شد. انتقال کمک    ها به سوریه پیش از این 
از طریق چهار گذرگاه مرزی صورت می گرفت و بعداً تعداد گذرگاه های 
مرزی به دو گذرگاه کاهش یافت و حاال هم با مسدود شدن باب السالم، 
عماًل کمک    ها تنها از طریق گذرگاه باب الهوی انجام خواهد شد که با 
پاکسازی ادلب عماًل در کنترل ارتش س��وریه قرار گرفته است. بعد از 
توافقی که     شنبه شب بعد از ناکامی قطعنامه پیشنهادی بلژیک و آلمان 
به دست آمد، معاون نماینده روسیه در س��ازمان ملل گفت: »روسیه 
همواره ارسال کمک های انسانی به سوریه را با رعایت اصل احترام به 
حاکمیت این کشور و تمامیت ارضی آن و هماهنگی با دولت مشروعش 
تأیید می کند. نباید قضیه را سیاسی کرد.« آلمان و بلژیک پس از پایان 
رأی گیری در بیانیه ای مشترک اعالم کردند گرچه یک گذرگاه برای 
ارسال کمک     ها کافی نیس��ت اما نبود هیچ گذرگاهی برای ارسال این 
کمک     ها هم سرنوشت همه منطقه را تهدید می کند. دویچه وله دیروز 
نوشت که مسدود شدن گذرگاه السالم، عماًل منجر به تقویت موقعیت 

بشار اسد در روسیه خواهد شد. 

نماي نزديک

ادعاي درگیری نظامی امریکا با چین طی 3 تا 6 ماه
یک مقام امریکایی در مصاحبه با نشریه واشنگتن اگزماینر درگیری نظامی امریکا با چین طی ۳تا ۶ 
ماه آینده را پیش بیني کرد و  گفت: »با شناختی که از چین دارم، فکر می کنم کاری که آنها خواهند 
کرد این است که یکی از کشتی های ما را منهدم کرده و بگویند به اشتباه آن را هدف قرار داده اند. فکر 
می کنم اینها احتماالت هستند. غرق کردن یک ناو هواپیمابر اشتباه بزرگی است، اما فکر می کنم 
آنها مشتاق هستند که این کار را امتحان کنند و متأسفانه عده ای خواهند مرد.« این نماینده کنگره 
امریکا مدعی شد: »آنچه ما ]در دریای جنوب چین[ انجام می دهیم ]حمایت از[ آزادی ناوبری است 
و قصدمان این است که دیگران بدانند این نواحی کانال بازی برای تجارت هستند. ما سعی نمی کنیم 
مدعی ]مالکیت[ منطقه ای باشیم. ما فقط حاکمیت قانون را حفظ می کنیم و این چین است که 

تالش می کند قانون و هنجار   ها را بازنویسی کند و آنها به این کار ادامه خواهند داد.«


