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ترکیه: ترکیه قصد دارد به منظور تقویت حضور خود 
در خلیج ف��ارس، نیرو های نظامی بیش��تری به پایگاه 
این کش��ور در قطر اعزام کند. روزنامه حریت با انتشار 
گزارشی در این زمینه نوشت ترکیه مشغول فرستادن 
نیروهای نظامی بیشتری به پایگاه خود در قطر است. 
این روزنامه با این حال شمار نیروهای ترک مستقر در 

این مرکز را به دالیل »امنیتی« اعالم نکرده است.

بحرین: ش��رکت تجهیزات نظامی آمری��کا از امضای 
توافقنامه خرید س��امانه موش��کی پاتریوت با بحرین 
خبر داد. ش��رکت ریتیون، از بزرگترین تولیدکنندگان 
تجهیزات نظامی آمریکا اعالم کرد بحرین توافقنامه ای 
را با واش��نگتن برای خرید س��امانه موشکی پاتریوت 
امضا کرده است. براساس ابالغیه آژانس همکاری های 
امنیتی دفاعی، این قرارداد خرید ش��امل ۶۰ موشک 
پیش��رفته مخصوص پاتری��وت، ۹ پرتابگر ام ۹۰۳، دو 
رادار  ای ان/ام پ��ی کی��و-۶۵، دس��تگاه های کنترل و 

دیگر تجهیزات جانبی است.

انگلی�س: رئیس پیش��ین خزانه انگلیس ب��ا انتقاد از 
موض��ع دولت لندن درباره احتمال خروج بدون توافق 
از اتحادیه اروپا، این اقدام را خیانت به همه پرسی سال 
۲۰۱۶ دانس��ت. فیلیپ هموند، رئیس پیش��ین خزانه 
انگلیس، اعالم کرد خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق، 
خیانت به نتیجه همه پرسی خواهد بود.در همه پرسی 
برگزی��ت که در ۳ تیر ۱۳۹۵ برگزار ش��د، ۵۱ درصد 
از مردم انگلیس به خروج این کش��ور از اتحادیه اروپا 

رای دادند.

امض��ای  از  هن��د  ریالین��س  ش��رکت  عربس�تان: 
توافق نامه هایی با ش��رکت آرامکو عربس��تان خبر داد. 
ش��رکت ریالینس هند از امضای یادداشت تفاهمی با 
شرکت آرامکو خبر داد که به موجب آن آرامکو به ۲۰ 
درصد از فعالیت های نفتی و مواد ش��یمیایی ش��رکت 
ریالینس دس��ت می یابد. این اق��دام بعد از یک هفته 
از لغو خودمختاری کش��میر از س��وی هند رخ داد که 

پاکستان به شدت با آن مخالفت کرد.

گواتماال: الخان��درو گیاماتئی تصریح کرد، توافق نامه 
این کش��ور با دولت دونالد ترام��پ در امور مهاجرتی 
ک��ه اخیرا میان طرفین امضا ش��د، عمل نخواهد کرد 
چون گواتماال منابع الزم را در اختیار ندارد. گیاماتئی 
که اخیر به عنوان رئیس جمهوری جدید این کش��ور 
انتخاب شد، در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس 

این موضوع را اعالم کرد.

ذرهبین

درخواست لغو محدودیت ها در کشمیر 
اس��د الدین اویس��ی رییس مجلس اتحاد المسلمین 
هند از دول��ت حزب بهارتیا جانتا پارتی )بی جی پی( 
خواس��ت محدودیت های اعمال ش��ده توسط دولت 

مرکزی در کشمیر را لغو کند.
روزنام��ه تایم��ز او ایندیا در مطلبی ب��ه نقل از رئیس 
مجلس اتحاد المس��لمین هند نوشت محدودیت های 
اعمال ش��ده از جمل��ه قطع اینترن��ت و تلفن و دیگر 
موانع را بردارید تا مش��خص ش��ود نظر مردم کشمیر 
نس��بت به لغو امتیازات خاص کش��میر چیس��ت .  با 
گذشت هش��ت روز از لغو امتیازات خاص ایالت جامو 
و کشمیر، دسترس��ی به امکانات ارتباطی و همچنین 
اینترنت مس��دود اس��ت.دولت هند اعالم کرده است 
مسدود شدن ابزار ارتباطی در کشمیر برای جلوگیری 
از خش��ونت ها و انتش��ار اخبار دروغ الزم بوده است. 
کش��میر منطقه ای در ش��مال غربی ش��به جزیره هند 
اس��ت که از ایالت جامو و کش��میر تحت کنترل هند، 
ایال��ت گلگت-بلتس��تان و کش��میر آزاد تحت کنترل 
پاکستان و منطقه اقصی چین تحت کنترل جمهوری 

خلق چین تشکیل می شود. 
این منطقه زمانی یک "مهاراجه نشین" با خودمختاری 
قابل توجه بود و از سال ۱۹۴۷ میالدی به کشور مستقل 
هند پیوست. در این سال شبه قاره هند استقالل خود 
را بازیافت و به کش��ورهای هند و پاکس��تان تقس��یم 
ش��د. اما با توجه به اکثریت مسلمان جمعیت کشمیر، 
پاکس��تان با پیوستن این منطقه به هند مخالفت کرد. 
اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند به ساکنان کشمیر اجازه 
م��ی داد قانون اساس��ی خود، پرچ��م و آزادی تصویب 
قوانین خود را داشته باشند اما سیاست خارجی، دفاع 
و ارتباط��ات همچنان در کنترل دول��ت مرکزی هند 
بود. به دلیل همین اصل قانون اساس��ی، ایالت جامو و 
کش��میر اجازه داشت قوانین ویژه  خود را تصویب کند 
و از جمل��ه برای اعطای اجازه س��کونت، حق مالکیت 
و دیگ��ر حقوق بنیادی تصمیم بگی��رد. آنها همچنین 
می توانس��تند جلوی تغییر بافت جمعیتی ایالت خود 
را بگیرن��د و به هندی های خارج از ایالت اجازه ندهند 
که در آنجا زمین و ملک بخرند یا برای سکونت به این 
ایالت مهاجرت کنند. این ایالت تنها منطقه هند است 

که در آن مسلمانان اکثریت دارند.

نیمچهگزارش

حمایت ارتش ونزوئال از مادورو
به رغم تحرکات گسترده آمریکا برای دور ساختن نظامی از دولت قانونی مادورو، 
وزی��ر دفاع ونزوئال بار دیگر بر حمایت ارت��ش از نیکالس مادورو رئیس جمهور 

این کشور تاکید کرد.
 ژنرال والدیمیر پادرینو از نیکالس مادورو رئیس جمهور سوسیالیست این کشور 
دفاع کرد و اطمینان داد هیچ کودتا و انتقال قدرتی در این کشور  رخ نخواهد داد. 
والدیمی��ر پادرینو با تاکید بر اینکه امکان تغیی��ر موضع ارتش وجود ندارد، گفت: در 
اینجا هیچ دولتی مس��تقر نخواهد ش��د، زیرا ارتش به تعهدات اخالقی و قانونی خود آگاه 
است.  خوان گوایدو  سرکرده مخالفان دولت ونزوئال با وجود تالش های مکرر موفق نشده 
اس��ت ارت��ش را با خود همراه کند. همچنین تالش وی ب��رای کودتا علیه مادورو در ۳۰ 
آوریل بیهوده بود.  واش��نگتن هم به عنوان حامی گوایدو مداخله نظامی برای س��رنگونی 

نیکالس مادورو را خواستار شده است، اما تمامی این توطئه ها شکست خورده است.

سفر عمران خان به کشمیر 
نخس��ت وزیر پاکس��تان در حالی دیروز روز استقالل این کش��ور از هندوستان 
را جش��ن گرفت و راهی کشمیر ش��د که تنش ها بین دو کشور همچنان بر سر 

کشمیر باقی است.
عمران خان، از مراس��م روز استقالل برای انتقاد از هندوستان بابت رفتارهایش 
در منطقه مورد مناقش��ه کشمیر اس��تفاده کرد که مدت هاست عامل اصلی تنش 
بین دو کش��ور اس��ت. هندوستان وضعیت ویژه در کش��میر را در تاریخ پنج اوت لغو 
کرده و برای مقابله با ناآرامی ها در این منطقه ارتباطات را نیز قطع کرده اس��ت. اس��الم 
آب��اد نیز در تالف��ی این کار، روابط تجاری دو جانبه و تمام��ی حمل و نقل های عمومی 
مرتبط با هندوس��تان را لغو کرد و س��فیر دهلی نو در اس��الم آباد را نیز به خانه فرستاد.

دولت هندوستان نیز گفته که قوانین قدیمی مردم خارج از کشمیر را از خرید ملک منع 
می کند. عمران خان همچنین دیروز عازم کشمیر شد.

نمی گذارم جانسون پارلمان را دور بزند
رئی��س مجلس ع��وام انگلیس اعالم کرد نمی گذارد بوریس جانس��ون با تعطیل 

کردن پارلمان برگزیت را بدون توافق با اتحادیه اروپا اجرا کند.
رئیس مجلس عوام انگلیس اعالم کرد، مقابل دور زدن پارلمان توسط »بوریس 
جانس��ون« نخس��ت وزیر این کش��ور به قصد انجام برگزیت بی توافق، خواهد 
ایس��تاد. »جان ب��رکاو« رئیس مجلس عوام انگلیس هش��دار داد:  »نمی توانیم در 
ش��رایطی قرار بگیریم که پارلمان تعطیل ش��ود. ما جامعه ای دموکراتیک هستیم«. 
وی همچنین بیان داشت: »با هر نفسی در بدن دارم جلوی این اتفاق را می گیرم«. وی 
افزود: »تا زمانی من مراقب هستم جلوی این اتفاق را بگیرم، کسی قسر درنخواهد رفت. 
کسی نباید بترسد آنچه که به آن معتقد است بیان کند«. در همین حال در ادامه او در 
پاس��خ به این سوال که آیا پارلمان می تواند جلوی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون 

حصول توافق با بروکسل را بگیرد گفت: »بله«.

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

یمن طی ۵ س��ال اخیر یکی از کان��ون های اصلی بحران در 
منطقه و جهان بوده است چنانکه ائتالف آمریکایی – سعودی 
میلیون ها نفر را آواره، هزاران نفر را زخمی و یا به ش��هادت 
رس��انده اند که بس��یاری از آنها را زنان و کودکان تش��کیل 
می دهند. جنایتی بزرگ علیه بش��ریت که رس��ما با حمایت 

کش��ورهای غربی و سکوت س��ازمان ملل صورت گرفت و از 
همه دردناک تر آنکه س��عودی حرکت ماه های متبرکه را نیز 
نگاه نداش��ته چنانکه در ماه ذی الحجه آن هم در عید قربان 
به کش��تار مردم این س��رزمین پرداخته اس��ت. در این میان 
ارت��ش و نیروهای مردمی یمن توانس��ته اند با اتکا به خویش 
با توس��عه توان موشکی و پهپادی دشمن رتا زمین گیر کرده 
و موازن��ه وحش��ت را محقق و نبض امور را در دس��ت گیرند 
چنانکه نتیجه این پیروزی ه��ا به جان هم افتادن متجاوزان 
اماراتی و س��عودی در عدن و التماس های سعودی برای فرار 
از شکست است چنانکه سعودی پس از سالها اقدام به آوردن 
مزدوران آمریکایی به خاک خود شده است که خود نشانه ای 

بر شکست سعودی در برابر مقاومت است. 
نکته مهم آنک��ه یکی از مهمترین تهدی��دات علیه منطقه از 
جمل��ه در قبال یمن را توطئه دش��من برای تجزیه تش��کیل 
م��ی دهد طرحی ک��ه آمریکا با نام خاورمیانه بزرگ از س��ال 

۲۰۰۶ رس��ما آغازکرده و زمانی با جنگ های ۳۳ روزه لبنان، 
زبانی با حمایت از تروریس��م در س��وریه و ع��راق و زمانی با 
ب��ه حان هم انداختن کش��ورهای منطق��ه آن را دنبال کرده 
اس��ت و اکنون نیز ادامه این راه در یمن در دستور کار دارد. 
بحران های س��الهای اخیر یمن نمودی از این رفتار است که 
جمهوری اس��المی همواره در باب آن هش��دار و بر مقابله با 
ان تاکید کرده اند. نکته بس��یار مهم��ی که در باب یمن باید 
مورد توجه باشد رفتارهای غیر اصولی و غیر انسانی نهادهای 
مدعی حقوق بشر و البته کشورهای غربی است . جنگ یمن 
در کنار تحوالت س��وریه، فلسطین و عراق و آنچه در بسیاری 
از کش��ورهای اس��المی می گذرد واهی بودن ادعاهای بش��ر 

دوستانه را اشکارتر می سازد.
 آنان��ی که برای اعدام قاچاقچیان م��واد مخدر در ایران فریاد 
انسان دوستانه سر می دهند و ان را محکوم می کنند در برابر 
کش��تار مردم بی دفاع یمن و فلسطین سکوت کرده  و حتی 

از آن دفاع می کنند نکته دیگر الگو بودن جمهوری اس��المی 
ایران برای ملت های آزادی خواه از جمله ملت یمن اس��ت. از 
ابتدای انقالب اسالمی دشمن تالش کرده با جنگ و تحریم و 
تهدید ملت ایران و نظامی اس��المی را تسلیم سازد اما رویکرد 
به مقاومت درونی این حربه ها را شکسته است چنانکه ایرانی 
ک��ه زمانی درطول دفاع مقدس به دلیل نداش��تن موش��ک و 
ادوات نظامی پیشرفته شهرهایش زیر آتش موشک صدام قرار 
می گرفت امروز مقتدرانه پهپاد متجاوز آمریکایی را س��رنگون 
می سازد. پیشرفت های هسته ای ، پیشرفت های دانش بنیان 
و علمی و رتبه های باالی جوانان این سرزمین در عرصه های 

جهانی خود نشانه ای بر دستاوردهای مقاومت درونی است.
به ه��ر تقدیر می توان گفت که روند تح��والت بیانگر نزدیک 
ب��ودن روز پیروزی ملت یم��ن در برابر متجاوزان اس��ت که 
نش��انه های آن را در فروپاشی ائتالف س��عودی و تقالی این 

رژیم برای فرار از یمن می توان مشاهده کرد. 

یادداشت

به رغم ش��رایط بحرانی شیخ زکزاکی،  بش�ر مناب��ع خب��ری اعالم کردند مس��ؤول حق�وق 
مرکز حقوق بش��ر اس��المی لندن با اش��اره به ضرب االجل 
دولت هند به رهبر ش��یعیان نیجریه، گفت او مجبور است 

شرایط بد درمان را بپذیرد یا به کشورش بازگردانده شود.
»مسعود شجره« مسئول مرکز حقوق بشر اسالمی لندن از 
ضرب االجل دو س��اعته دولت هند به عالمه شیخ »ابراهیم 
زکزاکی« رهبر شیعیان نیجریه که برای درمان به این کشور 
منتقل شده، خبر داد. شجره، می گوید: »من به تازگی اخبار 
بس��یار نگران کننده ای شنیدم مبنی بر اینکه دولت هند به 
ش��یخ زکزاکی ضرب االجل داده که یا درمان تحت شرایط 
کنون��ی را می پذیرد یا  اینکه به نیجری��ه باز گردد«. وی با 
اش��اره به برخورد بد ماموران امنیتی هندی با این روحانی 
ش��یعه، توضیح می دهد: »این در حالی اس��ت که وضعیت 
کنونی درمان بس��یار بد بوده و مانند مجرمان با او برخورد 

می شود و او هم انتخابی ندارد که چگونه درمان شود«.
مس��ئول مرکز حقوق بشر اس��المی لندن با غیرقابل قبول 
خوان��دن اینگون��ه رفتار دولت هند با ش��یخ زکزاکی افزود: 
»آنها دو س��اعت به او مهل��ت داده اند تا به این ضرب االجل 
پاس��خ دهند و این واقعا با توجه ب��ه هر معیاری، چه معیار 
بین الملل��ی چه معیار حقوق بش��ری چ��ه معیارها در هند، 
کامال کامال غیرقابل قبول اس��ت«. ش��جره همچنین افزود:  
»مردی که هیچوقت به جرمی محکوم نش��ده و عالی ترین 
دادگاه کش��ورش دستور داده که او آزاد و درمان شود، با او 

مانند مجرمان معمول برخورد می ش��ود. این واقعا ظالمانه 
اس��ت. ما باید کاری انجام دهیم، تمام کسانی که خواستار 

عدالت هستند باید واکنش نشان دهند«.
ش��یخ زکزاکی، رهب��ر جنبش اس��المی نیجریه دوش��نبه 
دوازدهم آگوس��ت )۲۱ مرداد ۱۳۹8( به همراه همسرش از  
ابوجا، پایتخت این کشور به هند منتقل شد تا در آنجا روند 
درمان خود را پی بگیرد.  شیخ زکزاکی، در دوسال گذشته 
علی رغم حکم دادگاه، در بازداشت نیروهای امنیتی نیجریه 
بود و از نظر س��المت جسمانی دچار آسیب های جدی شده 
بود. گفته می ش��ود یکی از چش��مان ش��یخ زکزاکی تقریبا 
بینایی خود را از دس��ت داده اس��ت. در همین حال سهیال 
ابراهی��م زکزاکی فرزند عالمه ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش 
اس��المی نیجریه در مصاحبه با ش��بکه تلویزیونی پرس تی 
وی گف��ت: از زم��ان ورود پدرم به هند نتوانس��ته ام با وی 

تماسی داشته باشم.
متاس��فانه نتوانس��ته ام با وی صحبت کنم.من با شماری از 
همراهان وی صحبت کرده ام. آنها به من گفتند که از زمان 
ورود به هند آنها مورد اس��تقبال شماری از طرفداران پدرم 
قرار گرفته اند.او هم اکنون در بیمارس��تان اس��ت. به گفته 
وکالی ش��یخ زکزاکی، او چشم راست خود را از دست داده 
اس��ت و احتمال دارد چش��م دیگرش را نیز از دست بدهد. 
همچنین آن ها اعالم کردند هنوز چند ترکش و گلوله ناشی 
از حمله س��ال ۲۰۱۵ ارتش نیجریه به منطقه زاریا در بدن 

وی وجود دارد.

ضرب االجل دولت هند به شیخ زکزاکی 
چین در حالی س��خنان کمیسر حقوق  آس�یا بشر سازمان ملل متحد درباره حوادث ش�رق 
اخیر در هنگ کنگ را دخالت در امور داخلی خود برش��مرد 
که س��خنگوی وزارت خارجه چین اظهارات چند قانونگذار 
و مقام آمریکایی درباره آش��وب ها و اغتشاشات هنگ کنگ 
را رد و تاکید کرد که آنها در جایگاهی نیس��تند که درباره 

هنگ کنگ اظهار نظر کنند.
 وزارت خارجه چین اظهارات چند نماینده و مقام آمریکایی 
درب��اره تح��والت هنگ کن��گ را رد و تاکید ک��رد که این 
اظهارات به دنبال تخریب واقعیت اس��ت. »نانسی پلوسی« 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، سناتور »میچ مک کانل«، 
سناتور »مارکو روبیو« در توییت هایی گفته بودند که پلیس 
هنگ کنگ در حال س��رکوب معترضان با اعمال خش��ونت 
اس��ت و دولت مرکزی چین در حال مقابله با دموکراس��ی 
و آزادی در ای��ن منطقه خودمختار تح��ت حاکمیت چین 

است. 
یک مقام ارش��د آمریکایی هم گفته ب��ود که آزادی بیان و 
آزادی تجمع در هنگ کن��گ باید مورد حمایت قرار بگیرد. 
»هوا چونیانگ« س��خنگوی وزارت خارجه چین در این باره 
گفت: »این اظهارات در حال جا زدن جرایم خش��ونت آمیز 
به عنوان مبارزه برای حقوق بش��ر و آزادی اس��ت. مقامات 
آمریکای��ی در حال تعبیر نادرس��ت از اقدامات پلیس هنگ 
کنگ به عنوان خش��ونت و سرکوب هستند اما پلیس فقط 
در حال اجرای قانون اس��ت و با جرایم و اغتش��اش مبارزه 

میکند.« وی با طعنه به س��ناتورها و قانونگذاران آمریکایی 
گفت که »آیا شما قانونگذار هستید یا قانون شکن؟«

همچنین چین س��خنان کمیسر حقوق بش��ر سازمان ملل 
متحد درباره حوادث اخیر در هنگ کنگ را دخالت در امور 
داخلی خود برش��مرد. چین با »اظهارات نادرست« خواندن 
س��خنان »میشل باشله« کمیس��ر حقوق بشر سازمان ملل 
متحد گفت، این امر دخالت در امور داخلی چین و ارس��ال 
پی��ام غلط برای مجرمان اس��ت. وزارت ام��ور خارجه چین 
شنبه هفته جاری نیز به دولت انگلیس در خصوص دخالت 

در امور داخلی خود تذکر داد. 
از سوی دیگر  پس از اقدام خشونت بار معترضان هنگ کنگ 
در گ��روگان گرفت��ن خبرنگار یک روزنامه چینی و بس��تن 
دس��ت های وی، رس��انه های دولتی چین از پکن درخواست 
کردند تا برخ��ورد قاطعانه تری با معترض��ان »هنگ کنگ« 
داشته باشد. اواخر سه شنبه اعتراضات خشونت آمیز معترضان 
هنگ کنگ که برای دومین روز موجب لغو پروازهای فرودگاه 
بین المللی هنگ کنگ شد، نیروهای امنیتی را وادار به مداخله 
کرد و همین امر به درگیری معترضان و پلیس ضدش��ورش 
در فرودگاه هنگ کنگ منجر شد. در درگیری ها ، معترضان 
مردی را به گروگان گرفتند که پس از آن رس��انه های چین 
گزارش کردند خبرنگار روزنامه چینی »گلوبال تایمز« بوده 
است. در واکنش به این اقدام معترضان هنگ کنگ، روزنامه 
دولت��ی »پیپل دیلی« چین  گزارش کرد که هنگ کنگ به 

یک نقطه بحرانی رسیده است. 

خط و نشان پکن برای مداخله گران در هنگ کنگ 

وزی نزدیک است  وز پیر ر

وقتی متجاوزان در برابر مقاومت یمنی ها ناتوان می شوند

ابعاد سناریوی عربستان و امارات برای تجزیه یمن
گروه فرادید  ویژه با تش��دید تحرکات گ�زارش  همزمان 

مشکوک در عدنف تارنمای شبکه خبری تلویزیونی 
"الجزیره" قطر دیروز  دخالت عربس��تان و امارات 
در شکل گیری کودتای جدایی طلب ها در جنوب 
یمن و توطئه چینی و دخالت های این دو کش��ور 

برای تجزیه این کشور را فاش کرد.
یک مق��ام نظامی یمن��ی در گفت وگو با ش��بکه 
الجزی��ره تاکید کرد که امارات و "ش��ورای انتقالی 
جن��وب یم��ن" مورد حمای��ت ابوظب��ی از قبل با 
یکدیگر کودتای نظامی و تسلط یافتن بر شهر عدن 
در جنوب یمن را طراحی کرده بودند و عربس��تان 
نی��ز قول داده بود تا با دخالت خود مانع از ش��کل 
گیری کودتا توس��ط عناصر جدایی طلب شود، اما 
در عمل هیچ اقدامی انجام نداد.  مقام مزبور افزود: 
"عبدربه منصور هادی" رئیس جمهوری مستعفی 
و فراری یمن در دیدار با مقامات س��عودی آنها را 
در جریان وضعیت خطرناک پیش آمده در جنوب 
یمن قرار داد، اما عربس��تان چند روز قبل از نبرد 
ش��کل گرفته در عدن، فرماندهان نظامی خود در 
جنوب یمن را به منظور دور نگه داشتن از صحنه 

جنگ، به حج فرستاد.
وی توضیح داد: نیروهای وابس��ته به منصور هادی 

به م��دت س��ه روز نبرد 
داش��تند  اختی��ار  در  را 
و همی��ن امر ام��ارات را 
واداشت تا دخالت کرده و 
۴۰۰ زره پوش در اختیار 
جنوب  شورش��ی  عناصر 
قرار دهد. وی تاکید کرد: 
امارات ان��واع کمک ها را 
در اختیار عناصر شورشی 
ق��رار داد و در س��ومین 
روز نبرد برخ��ی از یگان 
های وابس��ته ب��ه منصور 
ش��دند  متالش��ی  هادی 
و ش��مار دیگ��ری از آنها 
ایس��تادگی کردند، اما ما 
از آنها خواس��تیم تا عقب 

نشینی کنند.
مق��ام یاد ش��ده خاطر نش��ان کرد : عربس��تان به 
منص��ور هادی قول مس��اعدت داده بود و قرار بود 
برای توقف پیش��روی عناصر نظامی شورشی وارد 
عمل ش��ود، اما هی��چ کاری انجام ن��داد. وی ابراز 
داش��ت: نیروهای نظامی س��عودی در پایین قصر 
ریاس��ت جمهوری در عدن بر اس��اس آنچه که از 

آنها خواسته شده بود، تماش��اچی باقی ماندند. از 
س��وی دیگر "احمد المیس��ری" وزیر کشور دولت 
مس��تعفی یمن خواس��تار برق��راری آتش بس در 
عدن ش��د، اما عناصر نظامی وابس��ته به امارات به 
درخواس��تش اعتنایی نکردند و نیروهای سعودی 
او را به همراه وزی��ر راه و ترابری به فرودگاه عدن 
انتقال دادند. دولت مستعفی و فراری یمن با صدور 

بیانیه ای شورای انتقالی 
جن��وب و دول��ت امارات 
"پیامده��ای  عام��ل  را 
حاصل از کودتا" در عدن 
برش��مرده و از ابوظب��ی 
خواست تا فورا به کمک 
ه��ای م��ادی و نظام��ی 
خ��ود به جدای��ی طلبان 
پایان دهد. از سوی دیگر 
"کنگره  مقدماتی  کمیته 
جنوب  عمومی  مردم��ی 
بیانیه  ب��ا ص��دور  یمن" 
ای کودتای شکل گرفته 
توس��ط ش��ورای انتقالی 
حمایت  م��ورد  جن��وب 
امارات را مردود دانس��ته 
و تاکی��د کرد: این موضوع 

به وحدت مردم در جنوب یمن کمکی نمی کند.
بیانیه مزبور از عربس��تان خواس��ت ت��ا در ارتباط 
با تحوالت ش��کل گرفته در جن��وب یمن قاطعانه 
دخالت کند و به ماموریت خود در این کشور یعنی 
حمایت از دولت فراری منصور هادی پایبند بماند. 
کمیته یاد شده همچنین در بیانیه خود از جریان 

های سیاس��ی جنوب یمن خواست تا در خصوص 
محکومیت کودتای ش��کل گرفته موضع روش��نی 

اتخاذ کنند.
خبر دیگر از یمن آنکه عضو ش��ورای سیاسی عالی 
یمن با انتقاد از تداوم محاصره ش��هر الدریهمی در 
غرب کشورش، آن را نش��انه ای از نبود اراده برای 
صل��ح در یمن توصی��ف کرد.  هم زم��ان با ادعای 
امارات درب��اره تغیی��ر راهبرد نظامی ب��ه راهبرد 
صلح در یمن، »محمد علی الحوثی« عضو شورای 
سیاسی عالی در یمن اعالم کرد که تداوم محاصره 
ش��هر الدریهمی در غرب یمن، دلیلی بر نبود اراده 
ب��رای صلح اس��ت.  الحوثی در توییترش نوش��ت: 
محاصره الدریهمی، به معنای شکس��ت تالش های 
صلح اس��ت و دلیلی بر اینکه حسن نیتی ]از طرف 

مقابل[ دیده نمی شود. 
الزم به ذکر اس��ت س��ازمان پزش��کان بدون مرز 
خواس��تار اتخاذ تدابیر ف��وری برای حمایت از غیر 
نظامیان در یمن ش��د. سازمان پزشکان بدون مرز 
افزوده اس��ت: بیمارس��تان عبس واقع در اس��تان 
حجه در ش��مال غرب یمن که تحت پوش��ش این 
س��ازمان است، یکشنبه گذش��ته  ۱۷ غیر نظامی 
را که براثر بمباران هوایی منزلش��ان، زخمی شده 

بودند، پذیرش کرد.

وکشی   ترامپ دست به دامان گر
از سازمان تجارت جهانی

همزم��ان با بحرانی تر ش��دن  خط شرایط داخلی و جهانی آمریکا، س����ر
دونالد ترامپ که پرونده مفصلی در بیرون کشاندن 
آمریکا از توافقات بین المللی و سازمان های جهانی 
دارد، ب��ه تازگی تهدی��د کرده که این کش��ور را از 

سازمان جهانی تجارت نیز خارج می کند.
رییس جمهوری آمریکا از زمان ورود به کاخ سفید 
در راس��تای پیگیری دکترین »اول آمریکا« خود، 
آمریکا را از چندین توافق چند جانبه و بین المللی 
مهم خارج کرده اس��ت. ترامپ به غیر از خروج از 
برجام که از زمان کمپین انتخاباتی خود در س��ال 

۲۰۱۶ وع��ده آن را داده ب��ود، آمری��کا را به بهانه 
دروغ بودن مباحث مربوط به گرم شدن کره زمین 
و تغیی��رات آب و هوای��ی از پیم��ان آب و هوایی 
پاریس خ��ارج کرد. وی س��پس در ادامه حمایت 
کورکوران��ه از سیاس��ت های رژیم صهونیس��تی، 
آمریکا را از س��ازمان یونسکو خارج ساخت. خروج 
از شورای حقوق بشر نمایش��گر دوگانگی رفتاری 

دیگری از سوی  رئیس جمهور آمریکا بود. 
قرارداد تجارت آزاد آمریکای ش��مالی موس��وم به 
نفتا بین س��ه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک توافق 
دیگ��ری بود که در صف عهدش��کنی دولت ترامپ 
قرار گرفت. وی چندی پیش آمریکا را بطور رسمی 
از پیم��ان منع موش��ک های هس��ته ای میان برد با 
روسیه خارج کرد. ترامپ در جمع هواداران خود در 
شهر پیتس��بورگ ایالت کالیفرنیا گفت: اگر مجبور 

شویم از این توافق خارج می شویم. آنها سالها ما را 
فریب داده ان��د و این اتفاق در طوالنی مدت دیگر 
اتفاق نخواهد افتاد. او بارها سازمان جهانی تجارت 
را  »فاجع��ه« و »مصیبتی« ب��رای آمریکا توصیف 
کرده اس��ت. تهدی��د اخیر رئیس جمه��ور ایاالت 
متحده آمریکا در خصوص احتمال خروج کشورش 
از س��ازمان تجارت جهانی، بازتاب گسترده ای در 
میان تحلیلگران مسائل اقتصادی و سیاسی داشته 
است. فراتر از آن، کاخ سفید در طول دو سال اخیر 
همواره مدعی ش��ده اس��ت که چین و بسیاری از 
کشورهای دیگر خودش��ان را به عنوان کشورهای 
در حال توسعه جا زده اند و از این طریق توانسته اند 
تعهدات کمتری نس��بت به س��ایر کشورهای عضو 
متقبل ش��وند. بر این اساس؛ به نظر می رسد طرح 
موض��وع خروج آمریکا از س��ازمان تجارت جهانی، 

مرتب��ط با دو پدیده ج��اری در معادالت اقتصادی 
و سیاس��ی آمریکاس��ت: یکی مناقش��ه اقتصادی 
واش��نگتن و پک��ن و دیگ��ری انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری س��ال ۲۰۲۰ در آمریکا.واقعیت امر این 
است که ترامپ قصد دارد با تهدید خروج آمریکا از 
س��ازمان تجارت جهانی، نقش این سازمان تجاری 
بین المللی را در مناقش��ه واشنگتن و پکن محدود 
و کمرنگ کند، چه، از ابتدای سال ۲۰۱۷ میالدی 
تاکنون، چین چندین بار در اعتراض به سیاستهای 
یکجانبه گرایانه و حمایت گرایانه اقتصادی ترامپ 
)که در مغایرت با اصول تجارت بین الملل است( به 

سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است.
در هر حال، طرح دوب��اره موضوع خروج آمریکا از 
س��ازمان تجارت جهانی، حربه ای برای تهدید این 
س��ازمان بین المللی و جلوگی��ری از نقش آفرینی 

آن به سود پکن در منازعه با آمریکا است. از سوی 
دیگر؛ ترامپ س��عی دارد با طرح موضوعاتی مانند 
خروج از س��ازمان تجارت جهانی در راستای تامین 
منافع شهروندان آمریکایی، بار دیگر فضای هیجانی 
و تبلیغاتی انتخابات سال ۲۰۱۶ میالدی را در میان 

رای دهندگان آمریکایی تداعی و بازتعریف کند.
در ادامه این سیاس��ت رئیس جمهور آمریکا با بیان 
اینکه وابس��تگی واش��نگتن به انرژی غرب آس��یا 
پایان یافته، گف��ت، ایاالت متحده اکنون به دنبال 
تس��لط بر بازار انرژی جهان اس��ت. ترامپ که در 
گردهمایی »رشد انرژی و تولید« در شهر »موناکا« 
پنسیلوانیا صحبت می کرد، در مورد روابط آمریکا 
با غرب آس��یا در حوزه ان��رژی، گفت: »هیچ وقت 
نمی گذاریم که تأمین کننده های خارجی انرژی بر 

ما مسلط باشند. 


