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 اروگوئ�ه : در پی دو تیران��دازی مرگبار در ایاالت 
»تگزاس« و »اوهایو« که دهها کشته و زخمی برجای 
گذاش��ت، »اروگوئه« به ش��هروندان خود هشدار داد 
که با توج��ه به خطر خش��ونت، نژادپرس��تی، جرائم 
نفرت و عدم توانمن��دی مقامات آمریکایی در متوقف 
کردن اینگونه رفتارهای غیرانس��انی، از سفر به آمریکا 

خودداری کنند.

 افغانس�تان: روزنامۀ دان پاکس��تان گ��زارش داد 
اگ��ر گفت وگوهای امریکا و طالب��ان درباره روند صلح 
افغانس��تان نتیجه دهد، ترامپ به کابل س��فر خواهد 
کرد.این روزنامه گزارش داده که دونالد ترامپ در ماه 
سپتامبر وارد کابل شده و توافق امریکا و طالبان درباره 
روند صلح افغانستان همزمان با آن نهایی خواهد شد.

 ژاپن: ششم اوت سال ۱۹۴۵ آمریکا بمبی اتمی را 
بر روی ش��هر هیروشیمای ژاپن انداخت که ده ها هزار 
نفر در این حمله کش��ته شدند و حدود ۱۴۰ هزار نفر 
نیز تا پایان آن سال جان خود را از دست دادند مردم 
ژاپن در مراسم یادبود قربانیان رویدادی شرکت کردند 
که هرگز نمی توانند آن را فراموش کنند. شش��م اوت 
سال ۱۹۴۵ یک فروند هواپیمای جنگی آمریکا بمبی 
اتمی را بر روی ش��هر هیروش��یما ژاپن انداخت. ده ها 
هزار نفر در این حمله کشته شدند و حدود ۱۴۰ هزار 
نفر نیز تا پایان آن سال جان خود را از دست دادند. 

 آمری�کا: التین تبار های مقیم آمریکا در اعتراض به 
حادثه تیراندازی ال پاسو تجمع و ترامپ را مقصر اصلی 
این حمله نژادپرس��تانه اعالم کردند. گروهی از التین 
تبار ه��ای مقیم آمریکا در اعتراض ب��ه تیراندازی روز 
شنبه در شهر ال پاسو که منجر به کشته شدن ۲۰ نفر 
ش��د تجمع کردند و دونالد ترامپ، رئیس جمهور این 
کش��ور، را مقصر اصلی این حادثه که به نظر می رسد 
مرگبارترین جنایت ناش��ی از نژادپرستی در تاریخ این 

جامعه است، دانستند.

  قطر: »خالد بن محمد العطیه« وزیر دفاع قطر روز 
دوش��نبه )دیروز( با »خلوصی آکار« همتای ترکیه ای 
خود دی��دار و درب��اره پ��اره ای از مس��ائل منطقه ای 
گفت وگ��و کرد. دو طرف در این دی��دار همکاری های 
نظام��ی و دفاعی بین ترکیه و قطر و مس��ائل امنیتی 

منطقه را بررسی کردند.

 مص�ر: »نبیل احمد« دادستان کل مصر پرونده ۱۱ 
نف��ر از جمله چه��ار تبعه لیبی را به اتهام جاسوس��ی 
برای ش��اخه داعش در لیبی به دادگاه جنایی امنیت 
عالی دول��ت ارجاع داد. این افراد به جاسوس��ی برای 
ش��اخه داعش در لیبی و گردان »قوة الردع« وابس��ته 
ب��ه این گروه با هدف ارتکاب جرایم تروریس��تی علیه 

شهروندان مصری مقیم لیبی متهم هستند.
اردن: وزیر خارجه اردن که به ترکیه سفر کرده است، 
تأکید کرد که بدون پایان اشغالگری اسرائیل، منطقه 

روی صلح، امنیت و ثبات را نخواهد دید.

ذرهبین

فراخوان یورش به مسجداالقصی 
ده ها ت��ن از شهرک نش��ینان تندرو یه��ودی از درب 
"المغارب��ۀ" تح��ت حراس��ت ش��دید پلی��س رژی��م 

صهیونیستی به مسجداالقصی یورش آوردند.
ده ها تن از شهرک نشینان تندرو یهودی تحت حمایت 
شدید نیروهای پلیس ویژه رژیم صهیونیستی از سمت 
باب المغاربۀ اقدام به هتک حرمت مس��جد االقصی و 
گشت زنی در صحن این مسجد کردند و پس از یورش 
و پایان کار خود از درب "السلس��لۀ" خارج شدند. این 
یورش ه��ا همزمان با فراخوان "گروه های هیکل" برای 
یورش گروهی به مس��جداالقصی در سالروز آنچه که 
"تخریب هی��کل" می نامند، صورت گرفت که مصادف 

با عید قربان در هفته آتی است.
در همین راس��تا، اداره اوقاف اس��المی در شهر قدس 
اش��غالی اعالم کرد که ۷۷ شهرک نشین از جمله ۲۵ 
دانشجوی یهودی صبح روز دوشنبه به مسجداالقصی 
ی��ورش آوردند و گش��ت زنی های تحریک آمیزی را در 
صحن های این مس��جد انجام دادن��د و اظهاراتی را در 

مورد "هیکل" کذائی مطرح کردند.
در همی��ن ح��ال رژی��م صهیونیس��تی در چارچوب 
سیاس��ت های اش��غال گرایانه خود با س��اخت ۲۴۳۰ 
واحد جدید در کرانه باختری موافقت کرد. تشکیالت 
خودگردان فلس��طین در واکنش به این مسئله، رژیم 
صهیونیستی را به سوء استفاده از حمایت های آمریکا 
از مواض��ع تل آویو برای برنامه ریزی در خصوص الحاق 
مساحت های واس��عی از اراضی اش��غالی فلسطین به 
قلمرو خود پیش از اجرای رس��می معامله قرن متهم 
ک��رد. رژیم صهیونیس��تی هفته پیش هم، با س��اخت 
۶۰۰۰ خانه برای شهرک نشینان صهیونیست موافقت 
کرد. رژیم صهیونیستی در اقدامی وحشیانه برای صد 
و چهل و نهمین بار روستای فلسطینی "العراقیب" را 

تخریب کرد!  

نیمچهگزارش

 افغانستان در سوگ آیت اهلل
انتشار خبر درگذشت آیت اهلل محمد آصف محسنی ، رئیس شورای علمای 

شیعه افغانستان ، همدردی همه اقوام از مردم این کشور را به دنبال داشت.
ارگ ریاس��ت جمهوری افغانس��تان با صدور اطالعی��ه ای از میراث  ماندگار 
مرحوم محس��نی برای جهان اسالم گفت.»اش��رف غنی« از سجایای اخالقی و 
زحمات مرحوم محس��نی در دوران جهاد گفت و اینک��ه تالیفات و آثار این عالم 
دینی، میراثی برای نس��ل های بعدی اس��ت.»عبداهلل عب��داهلل« تاکید کرد: آیت اهلل 
محس��نی در ط��ول دوره حیاتش در راس��تای ترویج و نهادینه  ش��دن قرائت متعادل و 
مبتنی بر عدل و برابری از متون دینی و اس��المی تالش کرد. »عبدرب الرسول سیاف«، 
از رهبران جهادی افغانس��تان،  ش��یخ آصف محسنی را »دوست دیرینه خویش« و عالم 
متواضع و دانش��مند باعزت خواند. »حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین افغانستان نیز 

با صدور اطالعیه ای به مقام این عالم دینی ادای احترام کرد.

 ترکیه  به حمایت از پاکستان ادامه می دهد
طبق اعالم ریاس��ت جمهوری ترکیه، رئیس جمهور این کش��ور طی رایزنی 
تلفنی با نخس��ت وزیر پاکس��تان درباره لغو خودمختاری »جامو و کشمیر« به او 

درباره تداوم حمایت آنکارا از اسالم آباد اطمینان داد.
دفتر ریاس��ت جمه��وری ترکیه در توضی��ح تماس تلفن��ی »عمران خان« 
نخست وزیر پاکستان با »رجب طیب اردوغان« اعالم کرد که رئیس جمهور ترکیه 
ضم��ن اب��راز نگرانی درباره تصمیم هن��د برای لغو خودمختاری ایالت مورد مناقش��ه 
جامو و کش��میر، خواس��تار گفت و گو بین اس��الم آباد و دهلی نو شده است. رجب طیب 
اردوغان رئیس جمهور ترکیه و نخس��ت وزیر پاکستان درباره اقدام دولت هند در خصوص 
لغ��و خودمخت��اری ایالت جامو و کش��میر صحبت کردند. به گفته مدی��ر ارتباطات دفتر 
ریاس��ت جمهوری ترکیه، »عمران خان« با اردوغان تماس گرفته و او را در جریان اقدام 

دولت هند قرار داده است. 

 انفعال سازمان ملل در کشمیر
به دنبال شدت گرفتن اوضاع بین هند و پاکستان و درگیری های مرزی بین 

دو کشور، دبیرکل سازمان ملل صرفا طرفین را به خویشتنداری دعوت کرد.
در اقدامی انفعالی »آنتونیو گوترش« از هند و پاکستان خواست با خویشتنداری 
مانع از ش��دت گرفتن اوضاع ]بد[ شوند. »استفان دوجاریک« سخنگوی دبیر کل 
س��ازمان ملل متحد  در ای��ن زمینه گفت: »به همه طرف ه��ا توصیه می کنیم که 
خویش��تندار باش��ند«. در ادامه تنش مرزی بین هند و پاکس��تان در روزهای گذشته 
تبادل آتش سنگین بین نیروهای دو کشور در منطقه »باراموال« در شمال کشمیر گزارش 
شد. ارتش پاکستان مدعی شد هند از بمب های خوشه ای علیه غیرنظامیان استفاده کرده، 
اما نیروهای مس��لح هند ادعای پاکس��تان را تکذیب کردند. سازمان ملل متحد افزود که 
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل ناظر بر آتش بس بین هند و پاکستان در ایالت جامو و 

کشمیر، افزایش فعالیت نظامی در امتداد خط کنترل را مشاهده و گزارش کرده اند.

 

آمریکا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۰ 
ادع��ای نظام تک قطبی را مطرح نمود. ادعایی که بر اس��اس 
آن آمری��کا تنها تصمیم گیر جهان بود و هر آنچه که طراحی 
م��ی کرد جهانیان مجبور به اجرا بودند. این اقدامات در قالب 
تح��رکات یک جانبه نظامی و اقتصادی و یا ایجاد ائتالف های 
منطق��ه ای و فرامنطقه ای صورت می گرفت. آمریکا همواره بر 
آن بوده تا مش��روعیتی جهانی برای اقدامات خود به نمایش 

گ��ذارد و لذا از س��ازمان ملل و نهادهای بی��ن  المللی در این 
عرصه اس��تفاده های بس��یاری می کرد. نتیجه این یک جانبه 
گرایی که بعضا با ادعاهای حقوق بش��ر نیز صورت می گرفت 
در جنگ بوس��نی، جنگ خلیج فارس قابل مشاهده است. از 
س��ال ۲۰۰۱ پ��س از حادثه برج های دو قلو ای��ن رفتار ابعاد 
ت��ازه ای گرفت چنانکه بوش رئی��س جمهور وقت آمریکا ادعا 
کرد هر کش��وری که با ما نباشد علیه ماست. همزمان آمریکا 
با همکاری ناتو اش��غال افغانستان را رقم زد و در سال ۲۰۰۳ 
با ادعای سالح های شیمایی صدام، اشغال عراق را به صورت 

یک جانبه اجرایی ساخت. 
در حوزه اقتصادی نیز آمریکا تحرکات بس��یاری علیه س��ایر 
کش��ورها داش��ته و با برتری دالر در اقتصاد جهانی دست به 
تحریم کش��ورها زد. این رویکرد یک جانبه گرایانه در دوران 
اوباما نیز به اش��کال مختلف البته با ژست های دموکراتیک تر 

ادام��ه یافت ب��ا این محور ک��ه آمریکا امور را به کش��ورهای 
منطق��ه ای س��پرده و مدیری��ت آن را خود عهده دار باش��د. 
ترام��پ نیز در حالی به قدرت رس��ید ک��ه وی نه تنها ادعای 
یک جانبه گرایی آمریکایی را س��ر داده بلکه بر احیای قدرت 
برت��ر آمریکا تاکید نم��ود. اکنون در س��ال ۲۰۱۹ نگاهی بر 
عرصه جهانی حقایقی قابل تامل را نش��ان می دهد. در حوزه 
اقتصادی بسیاری از کش��ورها دیگر پذیرنده سلطه اقتصادی 
آمریکا نیستند و هر چند که دالر همچنان جایگاه مطلوبی در 
اقتصاد جهان دارد اما بس��یاری از کشورها تعامالت اقتصادی 
خ��ود را بر اس��اس پول های ملی ص��ورت می دهند در حالی 
که پذیرنده اجرای تحریم های آمریکا علیه س��ایر کشورها نیز 

نیستند. 
در حوزه سیاس��ی نیز ائتالف س��ازی از ویژه گی های هژمونی 
آمریکای��ی بوده حال آنکه پس از دو س��ال یک جانبه گرایی 

ترامپ در ماه های اخیر تقالی بس��یاری برای ائتالف س��ازی 
صورت داده که ائتالف در ش��ورای ح��کام علیه ایران، ادعای 
ائتالف برای آنچه آزادی کش��تیرانی در خلیج فارس نامیده، 
ائتالف در س��ازمان ملل علیه ایران و کش��ورهایی که آمریکا 
آنها دش��من می داند؛ از آن جمله است که البته هیچ کدام از 
آنها تش��کیل نشده و عمال در حوزه سیاسی آمریکا ناکام بوده 
و نشست هایی مانند ورشو و بحرین نیز در پایین ترین سطح 

بدون هیچ دستاوردی برگزار شد که شکست آمریکا بود. 
در ح��وزه نظام��ی نیز امروز جه��ان در برابر آمریکاس��ت که 
س��رنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران، هشدارهای روسیه و 
چین به آمریکا در باب استقرار سیستم های موشکی در شرق 
اروپا و آس��یا، هشدارهای موش��کی و هسته ای کره شمالی به 
آمریکا نمودی از این وضعیت اس��ت که نشانگر تزلزل شدید 

یکجانبه گرایی آمریکایی در عرصه جهانی است. 

یادداشت

ری حض��ور نظامیان  مهن��دس الِش��مَّ آس�يا بیگان��ه در خ��اک ع��راق را غیرقانونی غ�رب 
خواند و خطاب به مقامات امریکایی هش��دار داد: نیروهای 
نظامی تان را از عراق بیرون ببرید و س��فارت خود با هزاران 

کارمند را ببندید، پیش از آنکه مجبور به این کار شوید. 
به گزارش مرکز ارتباطات و امور رس��انه ای نَُجباء در ایران، 
سخنگوی مقاومت اسالمی نَُجباء مهمان برنامه "پانوراما" در 
ری« راجع به  شبکه جهانی "العالم" بود.مهندس »نصر الِشمَّ
م��ورد حمله قرار گرفتن پایگاه نیروهای بس��یج مردمی در 
"آمرلی" گفت: در گزارش الحش��د الش��عبی به وقوع انفجار 
در پایگاه اش��اره شده است. وی ادامه داد: امریکایی ها بارها 
تهدی��د کرده اند که اجازه نمی دهند الحش��د الش��عبی در 

مناطق استقرارشان حضور پیدا کند. 
معموال نیز حمالت خود را ناشی از اطالعات غلط و خطای 
محاسباتی جلوه می دهند. امریکا اکنون در بدترین وضعیت 
سیاس��ی قرار دارد و بعید نیس��ت باز هم دس��ت به چنین 

اقدامات جنون آمیزی بزند.
سخنگوی نَُجباء حمله آمریکا به حشد شعبی را بی احترامی 
ب��ه اراده ملت عراق دانس��ت و اف��زود: این نه��اد با فتوای 
مرجعیت و مصوبه قانونی پارلمان تأس��یس ش��ده و جزئی 
از منظوم��ه امنیتی عراق اس��ت. خصوم��ت امریکا به حدی 
اس��ت که عالوه بر فرماندهان ش��یعی، فرماندهان س��نی و 
ری  مسیحی حش��د را نیز هدف تحریم قرار داده است.الِشمَّ
با تأکید بر اینکه دوران "بزن در رو" گذش��ته اس��ت، اظهار 
داشت: مقاومت اسالمی گزینه های زیادی برای پاسخگویی 
به امریکا و صهیونیس��ت ها در اختیار دارد. ما فعال به دنبال 
اس��تفاده از گزینه های سیاسی هس��تیم. طرح عقب نشینی 

کامل نظامی��ان امریکایی به پارلمان عراق ارائه ش��ده ولی 
ریاست پارلمان آن را مسکوت گذاشته است. به دنبال پیش 

بردن این طرح از طریق فشار افکار عمومی هستیم. 
ری اضافه کرد:  مهندس الِشمَّ

نیروهای الحش��د الش��عبی تحت امر یک هی��أت مرتبط با 
نخست وزیری هستند؛ همانطور که نیروهای نظامی سازمان 
مب��ارزه با تروریس��م و همچنین س��رویس اطالعاتی عراق 
به صورت مس��تقل و بدون ارتباط ب��ا وزارت دفاع و وزارت 
کش��ور فعالیت می کنند.وی س��پس خاطرنش��ان ساخت: 
کش��ورهایی که هنگام اشغال یک س��وم خاک عراق توسط 
داعش به ما کمک نکردند، حق ندارند در خصوص الحش��د 
الش��عبی ابراز نگرانی کنند. الحشد الش��عبی ضمانتی برای 
امنیت عراق است.الش��مری با اش��اره به تهدی��دات دائمی 
امریکا، اظهار داش��ت: این حق ماست که پایگاه های نظامی 

امریکا در خاک کشور خود را زیر نظر داشته باشیم.
حضور س��ربازان امریکایی در عراق غیرقانونی است و ورود 
و خروج ه��ر نظامی خارجی به عراق باید با مصوبه پارلمان 

باشد. 
وی در پای��ان این گفتگوی تلویزیونی ب��ار دیگر خطاب به 
امریکایی ها هشدار داد: نیروهای نظامی تان را از عراق بیرون 
ببرید و س��فارت خود با ه��زاران کارمند را ببندید، پیش از 

آنکه مجبور به این کار شوید.
 خبر دیگر آنکه »وفیق الس��امرائی« رئیس پیشین سرویس 
اطالع��ات نظامی عراق که یکی از کارشناس��ان نظامی این 
کش��ور است، نیروهای سازمان »الحشد الشعبی« را »بخش 
کارآمدی از عوامل توازن راهبردی منطقه ای« دانست. مردم 

عراق خواستار ادامه فعالیت حشدالشعبی هستند.

تاکید نجباء بر خروج آمریکا از عراق 
س��ازمان مل��ل ک��ه ادع��ای حمایت از  آس�يا بش��ریت دارد ن��ه تنه��ا در یمن چنین غ�رب 
رویکردی ندارد بلکه در کنار ائتالف آمریکایی – س��عودی به 
جنایت علیه بش��ریت می پ��ردازد چنانکه گزارش ها نش��ان 
می دهد امدادرسان های سازمان ملل که به هدف رسیدگی به 
بحران انسانی در یمن در این کشور مستقر شده بودند متهم 
به فس��اد از طریق بس��تن قراردادهای مش��کوک، زدوبند با 
طرف های مختلف در یمن به منظور کس��ب منافع، تضعیف 
فرآینده��ای نظارت ب��ر عملکرده��ا و دزدی از محموله های 
کمک های بین المللی اعطایی به یمن ش��ده اند.  خبرگزاری 
آسوش��یتدپرس این تحقیق خود را با به دس��ت آوردن یک 
س��ری اسناد و مدارک مربوط به بازرسی های داخلی سازمان 
ملل و همچنین از طریق مصاحبه با هشت تن از امدادرسان ها 
و مقام��ات دولتی س��ابق انجام داده اس��ت.در این تحقیقات 
مشخص شده که بازرسان مربوط به سازمان بهداشت جهانی 
در حال تحقیقات درباره فسادهای کارمندان این سازمان در 
یم��ن از جمله با در نظر گرفتن م��واردی نظیر انتصاب افراد 
ب��دون صالحیت در ش��غل های ب��ا درآمد ب��اال، واریز مبالغ 
هنگفت صدها هزار دالری به حس��اب های ش��خصی برخی 
کارمن��دان، پذی��رش ده ها قرارداد مش��کوک بدون اس��ناد و 
م��دارک درس��ت و متناس��ب و گم ش��دن چندی��ن تُن از 
محموله های دارویی و سوخت اعطایی به یمن هستند.در این 
حال یک آژانس دیگر سازمان ملل یعنی یونیسف نیز مشغول 
انجام تحقیقات مجزایی درباره اقدامات مفس��دانه کارمندان 
خ��ودش در یمن اس��ت. تمرکز عم��ده تحقیقات س��ازمان 
بهداش��ت جهانی درباره فساد کارمندانش در یمن متمرکز بر 
یک پزش��ک ایتالیایی به نام نِویو زاگاریا است که از ۲۰۱۶ تا 

س��پتامبر ۲۰۱۸ رئیس دفتر این سازمان در صنعا بوده است. 
تنها اعالم علن��ی این تحقیقات در قالب یک جمله در داخل 
۳۷ صفحه از گزارش س��االنه حس��ابرس داخلی این سازمان 
مربوط به س��ال ۲۰۱۸ درباره فعالیت ها در س��طح جهان رخ 
داده اس��ت. با این حال در این گزارش مش��خصاً از زاگاریا نام 
برده نش��ده اس��ت. این گزارش در تاریخ اول مه منتشر شد و 
مش��خص کرد، تدابیر کنت��رل اداری و مال��ی در دفتر یمن 
رضایت بخ��ش نیس��تند و در این زمینه به وجود مش��کالتی 
ش��امل بی قاعدگی در اس��تخدام ها، انعقاد قراردادهای بدون 

رقابت و فقدان نظارت بر تامین اقالم اشاره کرد.
ای��ن جنای��ت در حال��ی ص��ورت می گی��رد ک��ه به س��بب 
محدودیت های��ی که ائتالف س��عودی بر حری��م هوایی یمن 
ایجاد کرده، ۳۲ هزار یمنی از س��ه سال قبل تاکنون به دلیل 
محروم شدن از درمان در خارج از کشور جان خود را از دست 
داده اند.  در بیانیه مش��ترک ش��ورای آوارگان نروژ و سازمان 
مراقبت جهانی که روز گذشته منتشر شد، آمده است به سبب 
محدودیت  هایی که ائتالف به رهبری عربستان سعودی از سه 
سال قبل بر یمن اعمال کرده است، هزاران غیرنظامی یمنی 
از دسترس��ی به درمان فوری در خارج از کشور محروم شده 
اند. سه سال از بسته ش��دن فرودگاه صنعا به روی پرواز های 
تجاری می گذرد. تعطیلی فرودگاه از نهم اوت ۲۰۱۶ آغاز شد 
و اعتقاد بر این اس��ت که نزدیک به ۳۲ هزار نفر جان خود را 
از دس��ت داده اند زیرا نتوانس��ته اند برای درمان به خارج از 

کشور سفر کنند.
در ای��ن میان ک��وچ اجباری جمع��ی، تعرض ب��ه دارایی ها 
و تعطیل��ی و آتش زدن امالک ش��هروندان یمن��ی در عدن 

گسترش یافته است. 

منفعت طلبی به جای امدادرسانی به مردم یمن 

سرنوشت
 یک جانبه گرایی 

علی تتماج 

آمری��کا در حال��ی همچنان ادع��ای برتری  ویژه جهان��ی و یک جانبه گرایی س��ر می دهد که گ�زارش 
مخالفت ه��ا و مقابله با این سیاس��ت هر روز ابعاد گس��ترده تری 
می گی��رد چنانکه در کنار مقاومت ای��ران و جبهه مقاومت غرب 
آس��یا در برابر آمریکا، روس��یه، کره ش��مالی و چی��ن نیز درباره 
مداخالت و یک جانبه گرایی به آمریکا هش��دار و برپاسخگویی به 

این رفتارها تاکید کردند. 
این روزها جه��ان بر اصل مقابله با یک جانب��ه گرایی آمریکایی 
تاکید دارد چنانکه رئیس جمهور روسیه با تاکید بر انجام مذاکرات 
 ،INF فوری حول محور کنترل تسلیحات به دنبال پایان پیمان
تأکید کرد: اگر آمریکا موش��ک های میانبرد جدید مس��تقر کند 
م��ا نیز همی��ن کار را می کنیم. والدیمیر پوتی��ن، رئیس جمهور 
روس��یه این اظهارات را پس از انقضای پیمان منع موش��ک های 
هس��ته ای میانبرد )INF( مطرح ک��رد؛ پیمانی که روز جمعه به 
دنبال اطالعیه آمریکا مبنی بر اینکه قصد دارد تس��لیحاتی را که 
قبال بر اس��اس مفاد پیمان INF ممنوع اعالم شده بود، آزمایش 

و مستقر کند، منقضی شد.
واش��نگتن اعالم کرد از این پیمان خارج می شود چرا که روسیه 
مف��اد این پیم��ان را نقض کرده اس��ت. این در حالی اس��ت که 
مس��کو هر گونه نق��ض مفاد این پیم��ان را رد می کن��د. پوتین 
ضم��ن محکوم کردن خ��روج آمریکا از پیم��ان INF آن هم به 
شیوه ای "یک جانبه" و "با دالیل بعید و غیرمتقاعدکننده" گفت: 
این اقدام واش��نگتن به طور ج��دی به وضعیت ناآرامی در جهان 
دامن می زند و خطرات اساسی و مهمی را برای همگان به وجود 
می آورد.وی در بیانیه ای گفت: روس��یه با دقت اقدامات واشنگتن 
را زی��ر نظر دارد و اگر ببیند آمریکا در حال س��اخت و اس��تقرار 
موش��ک های میانبرد جدید است مسکو نیز واکنش متقابل نشان 
خواه��د داد. پوتین گفت: اگر ما اطالعات معتبری دریافت کنیم 
دال بر اینکه آمریکا توس��عه چنین موشک هایی را تکمیل کرده 
و محصول سیس��تم های مربوطه را پرتاب کرده، روس��یه مجبور 

خواهد شد تا موشک های مشابهی را تولید کند. در خط و نشانی 
دیگر برای آمریکا رئیس کمیته امور خارجی ش��ورای فدراسیون 
روس��یه تأکید کرد که اقدام آمریکا در مسدود کردن دارایی های 
دول��ت ونزوئال در تضاد با قوانین بین المللی اس��ت. رئیس جمهور 
آمریکا در ادامه تالش های خود برای خلع رئیس جمهور منتخب 
ونزوئال از قدرت، تمامی دارایی های دولت »کاراکاس« در آمریکا 
را مسدود کرد. بولتون مش��اور امنیت ملی آمریکا در لیمای پرو 
گفت که واش��نگتن مخالف انتخابات جدی��د در ونزوئال با وجود 

حضور مادورو در قدرت است.

از س��وی دیگ��ر مقام��ات وزارت خارجه چین هش��دار دادند در 
صورتیک��ه آمریکا وعده خود برای اس��تقرار فوری موش��ک های 
میان برد در آس��یا را عملی کند، با آن به مقابله خواهند پرداخت. 
، »فو کانگ« مدیرکل دپارتمان کنترل تسلیحات وزارت خارجه 
چین در جمع خبرنگاران تصریح کرد که اگر آمریکا وعده خودرا 
برای استقرار موشک های میان برد سطح به هوا در آسیا در آینده 
نزدیک عملی کند، پک��ن »اقدامات متقابلی« را در پیش خواهد 
گرف��ت. از طرف دیگ��ر، »هوا چونینگ« س��خنگوی وزارت امور 
خارجه چی��ن نیز در این خصوص اعالم ک��رد که این طرح های 

آمریکا، »به ش��دت ت��وازن و ثبات راهب��ردی جهانی را تضعیف 
می کند و همچنین صلح و امنیت را در منطقه آس��یا و اقیانوسیه 
تهدید می کند«. وی از واش��نگتن خواست تا »خویشتنداری در 
پیش بگیرد و از اقداماتی  دوری کند که منافع امنیتی کشورهای 
دیگر را تضعی��ف می کند«. همچنین پکن به آمریکا در خصوص 
تبانی با جدایی طلبان هنگ کنگ هش��دار داد و گفت این ش��هر 
متعلق به چین اس��ت و هر اقدام��ی در جهت تضعیف حاکمیت 
آن با پاس��خی قاطع روبرو خواهد ش��د. الزم به ذکر است تداوم 
جنگ تجاری آمریکا با چین و اقدام ش��ب گذش��ته واشنگتن در 
متهم کردن پکن به دستکاری ارزش یوآن موجب شده تا بورس 
های آمریکا بدترین رکورد خود را در یک سال اخیر تجربه کنند. 
واح��د پول چین اکن��ون با ۱.۴ درصد کاه��ش از هفت یوان در 
برابر یک دالر فرا رفته اس��ت. اما کار در اینجا پایان نیافت و پکن 
اعالم کرده اس��ت خرید فرآورده های کش��اورزی از ایاالت متحده 
را متوق��ف می کند. وزارت خزانه داری آمریکا، چین را در لیس��ت 
کش��ورهایی که اقدام به تعدی��ل ارزش واحد پولی خود می کنند 
قرار داد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی 
هش��دار داد، اگر سئول و واشنگتن به هشدارهای پی در پی این 
کش��ور بی اعتنایی کنند، باید هزینه س��نگینی بپردازند. یکی از 
سخنگویان وزارت امور خارجه کره شمالی در واکنش به رزمایش 
مش��ترک کره جنوبی-آمریکا و استفاده آنها از تسلیحات فناوری 
برتر هش��دار داد در صورتیکه واش��نگتن و سئول به هشدارهای 
مک��رر کره ش��مالی بی اعتنای��ی کنند، » آنه��ا را متحمل هزینه 
س��نگینی خواهیم کرد«. بنا به گزارش رویترز، کره شمالی اعالم 
کرده اس��ت که همچنان به دیپلماس��ی متعهد اس��ت و تا پایان 
س��ال منتظر نرم شدن سیاست تحریم  و فشار سیاسی واشنگتن 
علیه پیونگ یانگ می ماند. وزیر دفاع آمریکا ضمن تأکید بر اینکه 
کشورش قصد واکنش تند به آزمایشات موشکی اخیر کره شمالی 
را ندارد، گفت که واش��نگتن در نظر دارد همچنان باب مذاکره با 

»پیونگ یانگ« را باز نگه دارد.

روسیه، چین و کره شمالی برای ایاالت متحده خط و نشان کشیدند 

یک جانبه گرایی آمریکایی بر لبه پرتگاه

سازمان ملل در جنایات ائتالف آمریکایی- سعودی مشارکت می کند هم زمان با افزایش همایت های آشکار واشنگتون از داعش صورت گرفت


