
ترکیه: نیروهای امنیتی ترکیه طی بیست وچهار ساعت 
گذش��ته، نزدیک به هفتاد نف��ر را به اتهام همکاری با 
عوامل کودتای سه سال قبل بازداشت کردند. علی رغم 
گذشت یک س��ال و نیم از پایان وضعیت فوق العاده و 
حالت اضط��راری در ترکیه، وضعیت پلیس��ی در این 
کش��ور و بازداشت های متعدد به اتهامات تروریستی و 

امنیتی هنوز ادامه دارد.

روس�یه: وزارت خارجه روسیه با متهم کردن آمریکا 
به تاخیر عمدی در صدور روادید برای سفر مسئوالن 
روس ب��ه ایاالت متح��ده، گفت این اقدام��ات روابط 
مخدوش دو کش��ور را بیش��تر تضعیف می کند. دولت 
مس��کو، در ادام��ه تنش ه��ا و اختالف��ات دیپلماتیک 
روس��یه با آمریکا، واشنگتن را به اعمال تاخیر عامدانه 

در صدور روادید برای مسئوالن روسی متهم کرد.

آلمان: وزارت امور خارجه آلمان اعالم کرد در ارتباط 
با ترور یک فرمانده سابق جنگ چچن در شهر برلین، 
دو دیپلمات روس را اخراج کرده است.این وزارت خانه 
گفت اخراج ای دو فرد به این دلیل انجام ش��ده است 
که مقامات روسیه کمکی به انجام تحقیقات درباره این 
قتل ارائه نکرده اند. »زلیمخان خانگوشویلی« فرمانده 
یک واحد از نیروهای شورش��ی چچن در جنگ علیه 
روس��یه اواخر ماه آگوست س��ال جاری میالدی )یکم 

شهریور( در برلین به قتل رسید.

ایتالی�ا: کاه��ش تولی��دات صنعتی در کن��ار بدهی 
س��نگین دولتی ایتالی��ا، اوضاع اقتصادی این کش��ور 
را دش��وار کرده اس��ت.مرکز آمار ایتالیا در جدیدترین 
گزارش خود درباره وخامت شرایط اقتصادی و افزایش 
بیکاری جوانان در این کشور هشدار داد. ادامه شرایط 
بحران��ی اش��تغال و متوقف ماندن رش��د اقتصادی در 
ایتالیا، دولت این کش��ور را نگران کرده اس��ت.جوزپه 
کونته، نخست وزیر ایتالیا گفت: ما برای اینکه بتوانیم 
نرخ بیکاری را در جنوب کش��ور بهبود بخش��یده و به 
میزان آن چیزی که در مرکز و ش��مال ایتالیا هس��ت 
برس��انیم نیاز به ۳ میلیون اش��تغال جدید در جنوب 

داریم.

بوسنی: وزیر امنیت بوس��نی و هرزگوین از بازگشت 
دهها داعش��ی بوسنیایی به کشورش��ان طبق دستور 
رئی��س جمهور این کش��ور اروپایی خبر داد. بوس��نی 
مهیای بازگش��ت ح��دود ۳۰ تا ۴۰ نفر ب��ه ویژه زنان 
و کودکان داعش��ی است اما از بازگشت سریع آنها در 
روز شنبه آینده به چند دلیل خوفناک است. زیرا نمی 
توانیم تا ش��نبه  ش��رایط الزم برای این روند را آماده 
کنیم. این افراد مدارک هویتی ندارند چگونه می توان 
هویت ۳۰ تا ۴۰ نفر را هنگامی که به اینجا می رسند 

مشخص کرد؟! 

ذرهبین

نیازمندان به کمک های بشر دوستانه 
رکورد زدند 

استمرار رویکرد قدرت های بزرگ برای نابودی اقتصاد 
کشورها جهت سلطه بر صحنه اقتصادی جهان موجب 
تش��دید فق��ر و بحران غذایی در جهان ش��ده اس��ت 
چنانکه س��ازمان ملل در گزارش ساالنه خود گفت که 
در سال 2۰2۰، 168 میلیون نفر در سراسر جهان نیاز 

به کمک های بشردوستانه خواهند داشت.
سازمان ملل در گزارشی ساالنه اعالم کرد که از هر ۴5 
نفر در جهان، یک نفر نیاز به غذا، پناهگاه، مراقبت های 
بهداش��تی، آموزش های اضطراری، حفاظت یا س��ایر 
کمک های ضروری دارد. بررس��ی امور انسان دوس��تانه 
افغانس��تان،  نیازه��ای  ب��ر  مبتن��ی  جهان��ی 2۰2۰ 
آفریقای  بوروندی، کامرون، جمه��وری  بورکینافاس��و، 
مرک��زی، چاد، جمهوری کنگو، اتیوپی، هائیتی، عراق، 
لیب��ی، مالی، میانم��ار، نیجریه، نیجر، س��رزمین های 
فلسطین اش��غالی، سومالی، س��ودان جنوبی، سودان، 
سوریه، اوکراین، ونزوئال و یمن است. »مارک لوکوک« 
معاون دبیرکل س��ازمان ملل در امور بشردوس��تانه در 
ارائ��ه این گزارش در ژنو گفت: »در س��ال 2۰19 افراد 
بیشتری نسبت به سال گذشته نیاز به کمک داشتند. 
ای��ن بدان دلیل اس��ت که افراد بیش��تری تحت تاثیر 
مناقشات و تغییرات آب و هوایی قرار گرفته اند.سازمان 
ملل گفت ک��ه در س��ال 2۰2۰، 168 میلیون نفر در 
سراسر جهان نیاز به حمایت و کمک های بشردوستانه 
خواهند داش��ت.صندوق اضطراری بین المللی کودکان 
سازمان ملل متحد )یونیسف( درخواست اضطراری ۴.2 
میلیارد دالری سال 2۰2۰ را برای 59 میلیون کودک 
در 6۴ کشور منتشر کرد.  پنج مورد از درخواست های 
کالن یونیسف برای پناهندگان سوریه و جوامع میزبان 
در مصر، اردن، لبنان، عراق و ترکیه اس��ت. یونیس��ف 
می گوید که این میزان درخواس��ت،  ۳.5 برابر بودجه 
درخواست شده در سال 2۰1۰ است. غرب برای کسب 
منافع اقتصادی همچنان به بحران س��ازی و حمایت از 
کشتار در جهان ادامه می دهد که نمود آن را در یمن 

و جنایات سعودی و امارات می توان مشاهده کرد. 

نیمچهگزارش

خاک تحت اشغال ترکیه آزاد خواهیم کرد
معاون وزیر خارجه س��وریه ضمن تأکید بر مقاومت در برابر اش��غالگری آمریکا، 
گفت که دمش��ق، تمامی اراضی خود را که تحت کنترل ترکیه و تروریس��ت ها 

قرار دارد، آزاد خواهد کرد.
»فیصل مقداد« معاون وزیر خارجه س��وریه تأکید کرد که این کش��ور در مبارزه با 
تروریس��م، پیروزی های مهمی به دس��ت آورده اس��ت.مقداد در جریان سخنرانی در 
س��فارت امارات عربی متحده در دمش��ق به مناسبت چهل و هشتمین سالگرد روز ملی 
امارات، گفت که تمام اراضی سوریه تحت حاکمیت دولت این کشور قرار خواهد گرفت و »آنچه 
در قبضه گروه های تروریستی در ادلب و چنگ نیروهای اشغالگر ترکیه در شمال سوریه قرار 
دارد، به میهن بازخواهد گشت«.به همه اطمینان می دهم که سوریه به رهبری رئیس جمهور 
بشار اسد و به مدد ایستادگی ارتش و جانشفانی های آن و ایستادن دوستان و همپیمانان در 

کنار ما، به تحقق دستاورها تا آزادسازی آخرین وجب از خاک ملی خود ادامه خواهد داد.

ناکامی طرح جدید آمریکا علیه کاراکاس 
وزی��ر خارجه ونزوئال ط��رح جدید آمریکا و هم پیمانانش ب��رای تحریم نیکالس 

مادورو و شمار دیگری از مقامات ونزوئالیی را محکوم و آن را بی اثر خواند.
خورخه آرئاسا در صفحه توییترش ضمن محکوم کردن تصمیم اعضای »پیمان 
مساعدت دوجانبه کشورهای آمریکایی« موسوم به »تیار« یا »معاهده ریو« برای 
ممنوعیت سفر نیکالس مادوور رئیس جمهوری و شماری از مقامات ارشد ونزوئال 
به کش��ورهای عضو این س��ازمان نوشت: واشنگتن و کش��ورهای هم پیمانش دیگر 
نم��ی دانند چه چیزهایی از خود اختراع کنند. کش��ورهای عضو معاهده ریو محدودیت 
س��فری علیه 29 مقام دولتی ونزوئال از جمله نیکالس مادورو و همس��رش، وزیر خارجه 
و وزیر ونزوئال دفاع اعمال کردند که در راس��تای تش��دید فش��ارها علیه دولت کارکاس 
محسوب می شود.این نشست اعضای معاهده ریو در بوگوتا پایتخت کلمبیا برگزار شد و 

نمایندگانی از آمریکا، آرژانتین، برزیل، شیلی، پرو و کلمبیا در آن شرکت کردند.

سفر به سئول پس از 4 سال 
وانگ یی وزیر امور خارجه چین دیروز بعد از یک ش��کاف چهارساله میان چین 

و کره جنوبی با هدف بهبود روابط به »سئول« وارد شد.
رواب��ط میان دو کش��ور چین و کره جنوبی در خصوص اس��تقرار س��امانه های 
ضدموش��ک آمری��کا در کره جنوبی رو به تیرگی رفته اس��ت.وانگ یی در طول 
س��فر دو روزه خود قصد دارد با »کانگ کیونگ وا« وزیر امور خارجه کره جنوبی 

و »مون جائه این« رئیس جمهور این کشور دیدار و گفت وگو کند.
 یی پیش از این در س��ال 2۰15، برای حضور در یک نشس��ت سه جانبه با حضور ژاپن 
به پایتخت کره جنوبی س��فر کرده بود که یکس��ال بعد از آن نزاع میان پکن و س��ئول 
در خصوص اس��تقرار س��امانه آمریکایی »تاد« در کره جنوبی باال گرفت. پکن اعالم کرد 
که از توازن امنیت منطقه ناراحت اس��ت زیرا رادار قدرتمند این سامانه توانایی نفوذ در 

قلمرو چین را دارااست.

فرامرز اصغری

اردن اخیرا ش��اهد رویکردهای نظامی ب��وده که پیش از این 
مشابه آن را نداشته است بویژه اینکه رزمایش های نظامی این 
کشور با حضور کشورهای عربی و غربی برگزار می شد اما این 
بار به صورت یکجانبه این رزمایش برگزار ش��ده اس��ت. مرکز 
فرماندهی ارتش اردن با نظارت مس��تقیم پادشاه این کشور، 
اخی��را رزمایش��ی را در مناطق غربی اردن ب��ا هدف ممانعت 

از هرگون��ه تجاوز و حمله نیروهای متخاصم به این کش��ور و 
برای شبیه س��ازی جنگ با رژیم صهیونیس��تی، تحت عنوان 

شمشیرهای کرامت برگزار کرد.
این تمرینات با اش��اره به نبرد کرامت در سال 1968 که در آن 
نیروهای ارتش اش��غالگر به پایگاه جنبش فتح به ریاست یاسر 
عرفات واقع در روس��تای کرامه اردن حمله کردند، شمشیرهای 
کرامت 2۰19  نامیده شد. این رزمایش با حضور »عبداهلل دوم« 
ش��اه اردن برگزار ش��ده و حاوی پیامی برای رژیم صهیونیستی 
ب��ود. عبداهلل دوم، پادش��اه اردن با لباس نظامی در این رزمایش 
حضور داش��ت و شاهد تمرینات بود، عالوه بر او تعداد زیادی از 
مس��ؤوالن عالی رتبه دولت و پارلمان اردن نیز حضور داشتند. 
حال این س��وال مطرح می ش��ود که برگزاری این رزمایش چه 

اهداف��ی را دنبال می کند؟ برخی بر ای��ن عقیده اند که با ایجاد 
فضای بحرانی در عراق و فعال ش��دن گروه های تروریستی این 
تهدید  امنیتی برای اردن وجود دارد که تروریس��ت ها بخواهند 
وارد این کش��ور ش��وند و لذا این رزمایش در چارچوب مبارزه با 
تروریسم اس��ت. این س��ناریو در حالی مطرح می شود که طی 
سالهای اخیر اردن از جانب تروریست ها در عراق و سوریه تهدید 
بوده و چنین رزمایشی برگزار نشده است لذا نمی توان آن را به 
مقوله تروریس��م نس��بت داد. با توجه به این مسئله یک سناریو 
تهدید باقی می ماند و آن مس��ئله تهدیدات رژیم صهیونیستی 
است. اخیرا بر اساس معامله قرن صهیونیست ها تهدیدات امنیتی 
برای اردن ایجاد کرده  اند در حالی که اردن نیز برخی توافقات با 
این رژیم را لغو و حتی برخی مناطق تحت اجاره صهیونیست ها 

را دوباره بازپس گرفته است. بحران میان امان و تل آویو روز به 
روز عمیق تر می شود. برگزاری رزمایش از سوی اردن گواه این 
اس��ت که امان همچنان رژیم صهیونیستی را دشمنی می داند 
که به دنبال توس��عه طلبی به سوق ش��رق این رژیم علیه اردن 
است. اینکه اردنی ها بر علنی بودن محاکمه کونستانتین کوتوف 
صهیونیس��تی که اخیرا به صورت غیرقانون��ی از مرز اردن عبور 
کرده و بازداش��ت شده است، اصرار کردند، گواه پیامهای مهمی 
است. این سناریو مطرح است که اردن با این رزمایش این پیام را 
به صهیونیست ها مخابره می کند که برای حفظ امنیت و تمامیت 
ارضی اش آماده هر اقدامی حتی استفاده از گزینه نظامی است و 
در برابر تجاوزات و زیاده طلبی های صهیونیست ها که با همراهی 

آمریکا و سعودی صورت می گیرد کوتاه نخواهد آمد. 

یادداشت

 رویاپردازی امارات
با تکیه توهامات بارزانی 

در حالی امارات محور بحران س��ازی در عراق و البته س��وریه 
ش��ده اس��ت که ش��بکه خبری المیادین به نقل از منابع آگاه 
عراقی از رس��یدن س��ه هواپیمای حامل س��الح از امارات به 
منطق��ه کردس��تان عراق خبر داد که می توان آن را اس��تمرار 
رویاپردازی امارات با تکیه بر توهمات س��ران اقلیم کردستان 

عراق از جمله بارزانی دانست. 

مناب��ع آگاه عراق��ی خبر دادند که به دنبال س��فر اخیر رئیس 
منطقه کردس��تان عراق به امارات سه فروند هواپیمای حامل 
س��الح به این منطقه رسیده است. به گفته منابع عراقی بغداد 
از سالحی که از طریق هواپیماها از امارات به منطقه کردستان 
عراق رس��یده اس��ت اطالعی ندارد. این منابع افزودند: معلوم 
نیس��ت که قرار اس��ت چه طرفی از این سالح ها استفاده کند. 
یعنی س��الح ها برای کردس��تان عراق اس��ت یا برای نیروهای 
دموکراتیک س��وریه )ش��به نظامیان ُکرد( در سوریه فرستاده 
می ش��ود. منابع عراقی فرس��تاده ش��دن س��الح از امارات به 
کردستان عراق را نشانه احتمالی ورود امارات به پرونده کردها 

و عراق دانس��ت. به گفته این منابع اگر س��الح ها برای منطقه 
کردستان عراق بوده چرا بدون اطالع بغداد ارسال شده است؟ 
هدف از ارس��ال این حجم سالح چیس��ت؟ منابع آگاه عراقی 
در پایان پرس��یدند: معلوم نیس��ت آیا اوضاع ب��رای مرحله ای 
از درگی��ری آماده می ش��ود.»نیچروان بارزانی« رئیس منطقه 
کردس��تان عراق به همراه »مس��رور بارزانی« نخست وزیر این 

منطقه روز یکشنبه به امارات سفر کردند. 
بارزانی در حاش��یه این سفر که هدف از آن شرکت در مراسم 
مس��ابقه جایزه بزرگ فرمول 1 خوانده ش��ده ب��ود با »محمد 
ب��ن زاید آل نهیان« ولی عهد ابوظبی و جانش��ین فرمانده کل 

نیروهای مس��لح امارات و رئیس شورای اجرایی امارت ابوظبی 
و »محمد بن راش��د« جانشین رئیس امارات و نخست وزیر و 
وزیر دفاع و حاکم دبی و »محمد بن سلمان« ولی عهد سعودی 
دیدار کرد. این س��ناریو مطرح است که سران اقلیم باردیگر با 
جوگیر شدن در برابر بحران داخلی عراق به دنبال تجزیه عراق 
باشند  که این امر مورد سوء استفاده امارات قرار گرفته است. 
خب��ر دیگر از عراق آنکه مش��اور وقت رئی��س جمهوری فقید 
عراق خبر داد که عناصر داعش قصد اش��غال اس��تان دیاله و 
مس��یر موصل-بغداد را داشتند که الحشد الشعبی این اهداف 

را نقش بر آب کرد.

دومین روز نشست سران پیمان آتالنتیک شمالی در فضایی از بحران برگزار شد

ناتو در باتالق اختالف درونی و اعتراض بیرونی 

نسل کشی با توقف کشتی های حامل مواد غذایی 
ائتالف س��عودی افزون بر ادامه حمالت هوای��ی و زمینی خود علیه یمنی ها 
کش��تی های حامل س��وخت و مواد غذایی آنها را هم در توقیف نگاه داش��ته 

است.
ائتالف سعودی در حالی از تمایل خود برای آتش بس با یمن سخن می گوید 
که با ادامه جنگ و تش��دید فش��ار بر یمن، رویکردی خالف مواضع سیاسی 
نش��ان می دهد.یک مس��ئول در بندر الحدیده در غرب یم��ن گفت، ائتالف 
س��عودی سیزده فروند کشتی حامل مشتقات نفتی و مواد غذایی را با وجود 
اینک��ه از طرف س��ازمان ملل مجوز دارند توقیف ک��رده و اجازه تخلیه بار به 
آنها در این بندر را نمی دهد.این منبع در گفت وگو با ش��بکه المس��یره تاکید 
کرد: نیروهای ائتالف به توقیف کش��تی ها مقابل بندر جیزان ادامه می دهند 

در حالی که این کشتی ها مجوز سازمان ملل را دارند.
ش��رکت نفت یمن هم با صدور بیانیه ای اعالم کرد: با وجود اینکه فرس��تاده 
سازمان ملل به یمن در گزارش تازه خود به شورای امنیت از ورود کشتی های 
س��وخت به بندر الجدیده و رفع مشکل در این زمینه سخن گفت، اما ائتالف 
سعودی هنوز پنج کشتی حامل سوخت بنزین و دیزل را با وجود داشتن مجوز 
ورود به به بندر الحدیده در توقیف نگاه داشته تا رنج مردم را بیشتر کند. در 
این بیانیه آمده است: مقادیر موجود سوخت در کشتی های توقیف شده به 8۴ 
هزار تن بنزین و 5۳ هزار تن دیزل می رس��د. در همین حال نیروهای ائتالف 
سعودی با پانزده گلوله توپخانه و رگبار سنگین منطقه الجبلیه در شهر التحیتا 
را بار دیگر هدف گرفتند. خانه های شهروندان در شهر محاصره شده الدریهمی 

هم توسط نیروهای ائتالف سعودی گلوله باران شد. 

 اسارت ۱۰۰ معلول فلسطینی 
در زندان های صهیونیست ها

س��کوت مدعیان حقوق بشر در برابر جنایات سعودی در حالی ادامه دارد که 
هیات امور اس��را و آزادگان فلس��طین اعالم کرد که هم اکنون بیش از 1۰۰ 

معلول فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی اسیر هستند.
این هیئت اشاره کرد که این افراد دچار معلولیت کامل یا  جزئی هستند و برخی 
از آنها از مشکالت عقلی و جسمی رنج می برند. »عبدالناصر فروانه« رئیس بخش 
مطالعات و مستندس��ازی هیات امور اسرا و آزادگان فلسطین روز سه شنبه در 
بیانیه ای مطبوعاتی تاکید کرد که رژیم صهیونیس��تی با بازداشت افراد معلول 
تمام��ی توافقنامه های بین المللی به ویژه معاه��ده حقوق افراد معلول را زیر پا 
گذاشته است. فروانه اظهار داشت که رژیم صهیونیستی نه تنها حقوق این افراد را 
رعایت نمی کند و به قوانین بین المللی در مورد آنها پایبند نیست، بلکه نیازهای 
اساسی آنها را نیز تامین نمی کند و حتی به نهادهای بین المللی هم اجازه نمی 
دهد نیازهای ضروری آنها را  تامین کنند. وی تصریح کرد که برخی از این افراد 
در حالی بازداش��ت ش��ده اند که به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی زخمی شده 
بودند و برخی نیز هنگامی که در بیمارستان ها بستری بودند یا در حال انتقال 
به بیمارستان با آمبوالنس بودند، بازداشت شدند. خبر دگر از مقاومت فلسطین 
آنکه یکی از اعضای دفتر سیاسی حماس اعالم کرد، برخی خبرها درباره اینکه 
طرحی برای آتش بس طوالنی مدت میان گروه های فلس��طینی در غزه و رژیم 
صهیونیستی ارائه شده، صحت ندارد. در همین حال سران جنبش های حماس 
و جهاد اس��المی در دیداری پنج ساعته در قاهره پیرامون موضوعات مختلف از 

جمله خطرهای پیش روی مسأله فلسطین گفت وگو کردند.

هشدار شدید کنگره خلق به واشنگتن 
کنگ��ره خلق چین با صدور بیانیه ای دخالت گس��تاخانه آمریکا در امور این 
کش��ور از طریق تصویب الیحه سیاست حقوق بشر اویغورها در سال 2۰19 

در کنگره آمریکا را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده اس��ت کنگره آمریکا با تصویب الیحه سیاست حقوق بشر 
اویغورها در س��ال 2۰19 میالدی ضمن حمله به وضعیت حقوق بش��ر شین 
جیانگ چین، س��یاه نمایی تالش های چین برای نابود کردن افراط گرایی و 
مبارزه با تروریس��م و انتقاد بی پایه از سیاس��ت دولت چین در مدیریت شین 
جیانگ، گس��تاخانه در امور داخلی چین دخالت می کند ما ضمن ابراز نفرت 
شدید از این اقدام، اعالم می کنیم قاطعانه با آن مخالف هستیم.در ادامه این 
بیانیه آمده است: ما قاطعانه مخالف دخالت هر نیروی خارجی در امور داخلی 
چین با س��وء استفاده از مس��اله حقوق بشر هستیم و شدیدا از کنگره آمریکا 
درخواس��ت می کنیم با کنار گذاشتن تبعیض سیاسی، دست از اقدام اشتباه 
در اعمال فشار علیه چین بردارد و به انتقاد بی پایه از چین و دخالت در امور 
داخلی چین و مانع تراش��ی در روند توس��عه روابط و همکاری دو کشور برای 
مبارزه با تروریس��م پایان دهد.کمیته دایمی مجلس نمایندگان خلق منطقه 
خودمختار اویغور ش��ین جیانگ نیز در واکنش به تصویب این الیحه با صدور 
بیانی��ه ای ضمن مخالفت ب��ا این الیحه اعالم کرد این الیحه با نادیده گرفتن 
ثبات،  پیشرفت، همبس��تگی و هماهنگی میان اقوام مختلف شین جیانگ و 
زندگی آرام و سعادتمند آنها، ثبات و پیشرفت منطقه را مورد انتقاد بی اساس 
و سیاه نمایی قرار داده است که مداخله گستاخانه در امور داخلی چین است 

درباره امور شین جیانگ تنها مردم شین جیانگ حق تصمیم گیری دارند.

گزارش

روز دوم نشس��ت سران ناتو در س��ایه اختالفات شدید درونی 
در حالی برگزار ش��د که مردم انگلیس در اعتراض به برگزاری 
نشست سران ناتو و سیاست های مخرب سران کشورهای عضو 

این پیمان در خیابان های لندن تظاهرات کردند.
مقامات س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی )ناتو( برای مراسم 
ضیاف��ت در کاخ باکینگه��ام گرده��م آمدند و ملک��ه الیزابت 
ب��ه آن ها خوش آم��د گفت. البته در لن��دن، پایتخت انگلیس 
اعتراضاتی درباره نشس��ت س��ران ناتو برگزار شد.معترضان در 
لن��دن به خیابان ها آمده اند تا ب��ه موضوعات مختلفی اعتراض 
کنند. انها از جمله، س��فر دونال��د ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
را به این کشور محکوم کردند. برخی از معترضان از گروه های 
مخال��ف ضد جنگ از جمله ائت��الف »جنگ را متوقف کنید« 
و کمپین خلع س��الح هس��ته ای بودند و سیاس��ت های ناتو را 
محک��وم کردن��د. اج��الس دو روزه ناتو با عن��وان هفتادمین 
سالگرد تشکیل این س��ازمان روز سه شنبه در لندن آغاز شد. 
در این میان در پ��ی تهدیدات و انتقادات پیاپی رئیس جمهور 
آمریکا از اعضای »ناتو« به خاطر عدم پرداخت پول کافی برای 
تأمی��ن هزینه  نیروهای این اتحاد نظامی، س��ران ناتو مجموعاً 
۴۰۰ میلیارد دالر به س��هم پرداختی خود در پنج سال آینده 
اضافه می کنند. همچنین انتظ��ار می رود انگلیس 6 فروند ناو 
جنگ��ی، دو اس��کادران جنگنده و چندهزار س��رباز در اختیار 
ناتو قرار دهد تا بخش��ی از خواس��ته های ترامپ در این زمینه 
برآورده شود. ترامپ سایر کشورهای عضو ناتو را به خاطر عدم 
پرداخت س��هم خ��ود در تأمین هزینه های ای��ن اتحاد نظامی 
دارند، »متخلف« خطاب کرد. او همچنین انتقادهای »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه از ناتو را »بسیار بسیار زننده« 
توصیف کرد. ماکرون چندی پیش گفته بود ناتو »دچار مرگ 

مغزی شده است«.
متح��دان ناتو در بیانیه ای رس��می بار دیگر بر تعهد به دفاع از 
یک دیگر تأکید خواهند کرد. همچنین برای اولین بار به چین 

هش��دار خواهند داد که در ح��ال پایش افزایش قدرت نظامی 
این کش��ور هس��تند و آماده دفاع از هرگونه حمله احتمالی از 
نواحی قطبی زمین تا ش��بکه های کامپیوتری هستند. تمامی 
29 کش��ور عضو پیمان ناتو باید س��هم خ��ود از تأمین هزینه  
نیروه��ای این اتح��اد نظامی را به 2 درص��د از تولید ناخالص 
داخل��ی خود برس��انند. در حال حاضر آمری��کا ۳.۴ درصد از 
تولی��د ناخالص داخل��ی خود را جهت تأمی��ن هزینه های ناتو 
خرج می کند. این در حالی اس��ت که بیش از 2۰ کشور عضو 

این پیمان کمتر از 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به 
این پیمان اختصاص می دهند.

از س��وی دیگر دبی��ر کل ناتو در واکنش مج��دد به اظهارات 
رئیس جمهور فرانس��ه مبن��ی بر مرگ مغزی نات��و، گفت ناتو 
فعال بوده و موفق ترین اتحاد در تاریخ جهان اس��ت.  در ادامه 
اختالف��ات داخلی اعضای س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی 
)ناتو( که در نشس��ت لندن بیش از پیش آشکار شده، »ینس 
استولتنبرگ« دبیر کل این سازمان به انتقادات فرانسه از ناتو 

دوباره واکنش نش��ان داد. استولتنبرگ در واکنش به سخنان 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه مبنی بر »مرگ مغزی 
ناتو«، گفت: »ناتو فعال اس��ت، ناتو چابک اس��ت، ناتو منعطف 
است. ناتو موفق ترین اتحاد در تاریخ جهان است«. ماکرون ماه 
گذش��ته در مصاحبه با نشریه »اکونومیست« گفته بود که ناتو 
اکن��ون در وضعیت »مرگ مغزی« به س��ر می برد و اینکه ناتو 
باید به جای تمرکز بر روس��یه و چین، روی تروریسم متمرکز 

شود.
در ای��ن میان س��خنگوی کاخ کرملین با بیان اینکه روس��یه 
وارد رقاب��ت تس��لیحاتی ب��ا ناتو نمی ش��ود، خواس��تار حضور 
کش��ورهای غرب اروپا در معاهده کنترل تس��لیحاتی جدید با 
آمریکا شد.»دیمیتری پسکوف« س��خنگوی ریاست جمهوری 
روس��یه گفت کش��ورهای بخش غربی اروپا بای��د در هرگونه 
توافق موش��کی و کنترل تس��لیحاتی جدید بین واش��نگتن و 
مس��کو شریک باش��ند. پسکوف طی نشس��ت خبری در کاخ 
کرملین توضیح داد مس��کو حامی اظهارات »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور فرانسه مبنی بر لزوم پیوستن کشورهای اروپای 

غربی به مذاکرات ]تسلیحاتی روسیه-آمریکا[ است.
نکته قابل توجه آنکه رئیس جمهور فرانس��ه بدون عقب نشینی 
از اظهارات خ��ود مبنی بر مرگ مغزی ب��ودن ناتو، گفت این 
س��ازمان باید برای مشخص کردن دش��منان خود مباحثاتی 
را آغ��از کند.»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه باز هم 
از اظهارات خود مبنی بر مرگ مغزی ش��دن س��ازمان پیمان 
آتالنتیک ش��مالی )ناتو( دفاع کرده و گف��ت آن اظهارات بود 
که موجب آغاز گفت وگوهایی درباره مسیر نظامی این سازمان 
ش��د.  خبر دیگر از لندن آنکه رس��انه ها فیلمی از ضیافت شام 
س��ران ناتو در لندن منتشر کردند که در آن نخست وزیر کانادا 
در جم��ع همتای انگلیس��ی و رئیس جمهور فرانس��ه در حال 
تمس��خر دونالد ترامپ اس��ت و هر س��ه آنها به رئیس جمهور 

آمریکا می خندند.

نگاهی بر یک رزمایش
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