تسوی ه حساب خارجیها در لبنان
رئیس جمهور لبنان با اش��اره به برخی خش��ونت طلب��ی های اخیر در
این کش��ور ،تأکید ک��رد :طرفهای خارجی به دنب��ال تبدیل لبنان به
صحنه تسوی ه حسابهای سیاسی هستند« .میشل عون» گفت :برخی
بر مطالبات مردم موج س��واری م��ی کنند و در صدد ایجاد هرج و مرج
در کشور هستند .رئیس جمهور لبنان اظهار داشت :ما فضای یک جنگ
داخلی در کش��ور را به ش��کلی نگران کننده احساس کردیم.وی با اشاره به
برخی آشوب طلبی ها در طرابلس و بیروت ،تأکید کرد :حوادثی از این دست می
تواند به تهدیدات بزرگ امنیتی منجر شود .عون گفت :برخی طرفهای خارجی
نیز به دنبال آن هس��تند تا ضمن سوء اس��تفاده از بحران اقتصادی در کشور ،از
طریق فتنه انگیزی ،لبنان را به صحنه تسویه حساب های سیاسی تبدیل کنند.

آمریکا مناقشه اوکراین را تشدید می کند
س��خنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت :تحویل تسلیحات و جنگ
افزارهای آمریکا به اوکراین مناقش��ه مسلحانه در مناطق جنوب و شرق
این کش��ور را تشدید می کند .ماریا زاخارووا سخنگوی خاطرنشان کرد
که بخش مطبوعاتی س��فارت آمریکا در کییف از ارس��ال تس��لیحات
آمریکایی به اوکراین ازجمله مجموعه های موش��کی ضدتانک به ارزش
 60میلیون دالر خبر داد .زاخارووا همچنین افزود :روس��یه امیدوار است که
دولت افغانس��تان تدابیری را برای جلوگی��ری از اقدامات تحریک آمیز علیه روند
صلح ازجمله س��وء قصد به جان دیپلمات ها بکار گیرد .وی در واکنش به ادعای
برخی رس��انه ها که ب��ه نقل از گروه طالبان از تدارک س��وء قصد به جان زلمی
خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانس��تان از س��وی گروه تروریستی
داعش خبر داده بودند این مطلب را بیان کرد.

فرادید

اخراج به علت بازنشر مقاله ضداسرائیلی
در مقال��های که منجر به اخراج خانم النگ بیلی ش��د ،درج ش��ده بود
نیروهای جاسوس��ی اس��رائیل ،به پلیس آمریکا درباره زانو زدن بر روی
گردن متهمان ،آموزش داده اند.کایر استارمر ،رهبر جدید حزب کارگر
و رئیس دولت سایه انگلیس ،ربکا النگ بیلی ،عضو حزب کارگر و وزیر
آموزش دولت سایه را به علت بازنشر مقالهای اخراج کرد.در مقالهای که
منجر به اخراج وی شد ،درج شده بود نیروهای جاسوسی اسرائیل ،به پلیس
آمریکا درباره زانو زدن بر روی گردن متهمان ،آموزش داده اند .خانم النگ بیلی،
مصاحبه اش را با یکی از هواداران حزب کارگر که هنرپیش��ه اس��ت ،در توئیتر
بازنش��ر کرده بود که با تبلیغات فراوان نهادها و س��ازمانهای صهیونیس��تی در
انگلیس روبرو شد و آنان ،این سخنان را ضدیهودی توصیف کردند.
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گزارش
ترامپ برای ماندن در کاخ سفید دست و پا میزند

س�وریه :اهالی منطقه قنیطره و جوالن سوریه با
برپایی یک تجمع ملی ضد آمریکایی و صهیونیستی،
جن��وب س��وریه را دروازه نب��رد ب��ا رژیم اش��غالگر
صهیونیستی توصیف و تاکید کردند که ملت سوریه
بر تحری م سزار هم مانند تروریسم فائق خواهد آمد.
پاکس�تان :همزم��ان ب��ا تش��دید تنشه��ای
دیپلماتی��ک میان هند و پاکس��تان مرز مش��ترک
این کشور در کش��میر نیز بار دیگر شاهد درگیری
مرزبان��ان دو کش��ور ش��د .روابط عموم��ی ارتش
پاکس��تان با صدور بیانیهای اعالم ک��رد :نیروهای
مرزبان��ی هند ب��ار دیگر با نق��ض پیمان آتش بس
مرزی مناطق مس��کونی در خاک پاکستان را مورد
هدف قرار دادند.
روس�یه :الکس��اندر گروش��کو معاون وزیر خارجه
روسیه در اظهارنظری پیرامون طرحهای آمریکا برای
انتقال نیروهای نظامی خود از آلمان به لهستان ،گفت
که مقامات ورش��و باید به هزینه های کس��ب جایگاه
یک کش��ور خط مقدم [در مقابله با روسیه] از جمله
پیامدهای این جایگاه برای امنیت لهستان آگاه باشند.
ژاپن :دولت ژاپن میگوید استقرار سامانه موشکی
«آجیس آش��ور» برایش مقرون به صرفه نیست و از
عمل��ی کردن این طرح منصرف ش��ده اس��ت«.تارو
کان��و» وزیر دف��اع ژاپن از تصمیم ب��رای لغو برنامه
استقرار سامانه موشکی «ایجس آشور» خبر داد.
ترکیه :وزیر دفاع ترکیه با توجیه حضور این کشور
در لیبی ،عراق و ش��رق دری��ای مدیترانه به بهانههای
مختلف ،مدعی شد نیروهای این کشور هیچ فعالیت
غیرقانون��ی در منطق��ه انج��ام نمیدهند«.حلوصی
آکار» وزی��ر دفاع ترکیه با رد ادعاهای فرانس��ه درباره
فعالیتهای این کشور در دریای مدیترانه ،گفت ترکیه
هیچ اقدام غیرقانونی در این منطقه انجام نداده است.

از اوباش خواندن معترضان
تالشگرکشیعلیهچین

ترامپ که بر اس��اس نظرس��نجیها ش��رایط مطلوبی برای
ت آتی آمریکا ندارد از یک سو به دنبال تشدید سرکوب
انتخابا 
اعتراضهای داخلی به نژادپرستی حاکم بر این کشور است و
از سوی دیگر جنگی سراسری را علیه چین به پا کرده تا شاید
از ورای آن بتواند آرای انتخاباتی کسب نماید.
آمریکا پس از گذش��ت یک ماهمچن��ان صحنه اعتراض به
نژادپرس��تی سیستماتیک حاکم بر این کشور است چنانکه
معترضان به نژادپرستی در آمریکا فنس فلزی بلند روبروی
کاخ سفید را با شعارهای ضد نژادپرستی و تصاویر قربانیان
خش��ونتهای پلیس این کشور پوش��اندند.معترضان روی
این پالکاردها نوش��ته بودند" :هشدار! تظاهرات بیشتری در
راه اس��ت"" ،مراقب زندگی سیاه پوس��تان باشید"" ،باید از
مصونیت مجرمان جلوگیری کرد"" ،مسیر دشوار دستابی به
حقوق برابر"" ،آماده شوید تا نژادپرستی را متوقف کنیم".
معترضان همچنین تصاویر شماری از قربانیان خشونتهای
پلیس آمریکا را روی فنسهای روبروی کاخ س��فید نصب
کردند.اعتراضهای گس��ترده مردم آمری��کا به قتل جورج
فلوید بدس��ت نیروه��ای پلیس و رفتار غیرانس��انی پلیس
س��فید پوس��ت ش��هر مینیاپولیس که ماه گذشته رخ داد،
اکنون ابعاد گس��تردهتری یافته و موج اعتراضها سراس��ر
آمری��کا را فراگرفت��ه اس��ت .در این می��ان ترامپ رئیس
جمهور آمریکا در س��خنرانی روز پنج شنبه خود در ایالت
ویسکانس��ین با «دیوانه» خواندن دموکراتها مدعی شد که
برقراری رابطه با قانونگذاران دموکرات دش��وارتر از کس��ب
تواف��ق با چین و کره ش��مالی اس��ت.وی همچنین با نقل
جملهای از یکی از رهبران جنبش سیاهپوس��تان ،وی را به
«خیانت ،فتنه جویی و ش��ورش» متهم کرد .خبر دیگر از
آمری��کا آنکه مجلس نمایندگان آمریکا الیحه جامع اصالح
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س��اختار پلیس این کشور را با اختالف بیش از  50رأی به
تصویب رساند.

جنگ همه جانبه آمریکا علیه چین

همزمان با س��رکوب اعتراضهای داخلی ،آمریکا در عرصه
سیاست خارجی نیز به دنبال نمایش قدرت است که محور
آن را نیز تقابل با چین به عنوان اصلی ترین رقیب اقتصادی
آمریکا تش��کیل میدهد.وزیر خارجه آمری��کا در اظهاراتی
مداخلهجویان��ه در روابط دوجانب��ه دهلینو و پکن ،ضمن
اتهامزنی به چین ،مدعی شد تصمیم برای کاهش نیروهای
آمریکایی در آلمان با هدف مقابله با تهدید چین برای هند
و ش��رق آسیا اتخاذ شده است«.مایک پامپئو» وزیر خارجه
آمریکا در س��خنرانی مجازی خود در نشس��ت بروکس��ل
مدعی شد سیاستهای توس��عهطلبانه چین چالش واقعی
در جهان معاصر اس��ت .او تصمی��م درباره کاهش نیروهای
آمریکا در آلمان را با مواجهه با تهدیدها در کشورهای دیگر
از جمله آنچه تهدید چین برای هند و جنوب ش��رق آسیا
خواند ،مرتبط خواند.پامپئو مدعی شد :درباره تهدید حزب
کمونیس��ت چین صحب��ت کردم ،تهدیدهای��ی علیه هند،
ویتن��ام ،مالزی ،اندونزی و فیلیپی��ن و (تهدیدهای مرتبط
با) چالشهای دریای چین جنوبی .باید مطمئن ش��ویم که
ب��رای مقابله با پیالا ِی (ارتش آزادیبخش خلق چین) در
جای درست قرار گرفتهایم.
در ادامه سیاس��ت تقابل با چین س��نای آمری��کا در ادامه
دخالت های این کشور در امور سایر کشورها و برای تحت
فشار قرار دادن چین در خصوص قانون امنیت ملی ،تحریم
های جدیدی را علیه پکن تصویب کرد .س��ناتور دموکرات
«کریس ون هولن» از ایالت مریلند و سناتور جمهوریخواه
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«پت تومی» از ایالت پنس��یلوانیا طرح این تحریم را مطرح
کرده بودند .این ط��رح تحریمی با حمایت دو حزب اصلی
آمریکا مطرح شده است و پیش از آنکه برای اجرایی شدن
به کاخ س��فید ارسال ش��ود باید مجلس نمایندگان نیز آن
را به تصویب برس��انند .در جریان برگزاری س��ومین جلسه
از س��یزدهمین نشست سراسری کنگره ملی خلق چین در
تاریخ بیست و هشتم ماه مه ،تصمیماتی در ارتباط با ایجاد
و بهینهس��ازی ساختار حقوقی و س��ازوکار اجرایی قوانین
مربوط به منطقه اداری ویژه هنگکنگ با هدف حراست از
امنیت ملی در این حوزه اتخاذ شد و به تصویب رسید.
ادامه تحرکات بحران س��از امریکا علیه چین را میتوان در
اقدامات هند علیه پکن جسجو کرد.در پی افزایش تنش ها
می��ان دهلی نو و پکن ،چین و هند تعداد نیورهای خود را
در مناطق مرزی افزایش داده اند.هند برای اولین بار تایید
کرد که در پ��ی افزایش تنشهای مرزی با چین ،دهلی نو
نی��ز همچون پکن ش��مار قابل توجهی نی��رو را به مناطق
مرزی گسیل داشته است.
آنوراگ سریواس��تاوا ،س��خنگوی وزارت خارجه هند ضمن
اینک��ه بار دیگر چین را سرچش��مه این تنش معرفی کرد،
گف��ت« :ه��ر دو طرف تع��داد زیادی نیرو در مرز مس��تقر
کردهان��د؛ ای��ن کار در حالی انجام ش��ده ک��ه تماسهای

دیپلماتی��ک و نظامی برای حل و فصل ای��ن بحران ادامه
دارد».از س��وی دیگ��ر مناب��ع مطلع از پ��رواز هواپیماهای
جاسوسی آمریکا بر فراز «دریای چین جنوبی» و آبراهی که
محل تردد زیردریاییهای مجهز به موش��کهای بالستیک
چین اس��ت خبر دادند .به نوش��ته وبگاه «فوکس تایوان»
تصاویر منتشر شده در توییتر از پرواز دو فروند هواپیمای
تجسس��ی آمریکا و یک فروند هواپیمای سوخترس��ان بر
فراز آبراه «باش��ی» ،یک منطقه راهبردی در جنوب تایوان
خبر دادند .س��خنگوی وزارت دفاع تای��وان با خودداری از
هرگون��ه اظهار نظر در این باره گفت که وزارت دفاع تایوان
نس��بت به هرگونه تحرک ق��وای نظام��ی خارجی اطراف
تایوان اشراف کامل دارد.
تنش میان آمریکا و چین حتی به لبنان نیز رس��یده است
چنانکه س��فارت چی��ن در لبنان در واکنش ب��ه اظهارات
معاون وزی��ر خارجه آمریکا اعالم ک��رد ،پکن در همکاری
مالی با کش��ورهای در حال توس��عه به حاکمیت همه آنها
و قواعد بینالمللی احترام میگذارد و هیچ ش��رط سیاسی
برای ارائه وا م قائل نمیشود.اظهارات «دیوید شنکر» معاون
وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک که چرخش لبنان
به سوی شرق را «شوکه کننده» خواند و اتهاماتی به چین
وارد کرد ،واکنش پکن را به دنبال داشت.
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لیبی از س��ال  2011یعنی از زمان سرنگونی
حاکمیت معمر قذافی تا به امروز رنگ آرامش
ندیده اس��ت .از یک س��و جنگ داخلی میان
گروههای مدعی کس��ب قدرت ب��ا محوریت
خلیفه حفتر و الس��راج و دخالتهای خارجی
ب��ا ادع��ای حمایت از طرفی��ن داخلی بحران
لیبی ،فضایی سراسر بحران و ناامنی را بر این
کش��ور حاکم ساخته اس��ت .نکته قابل توجه
در باب اتهاماتی اس��ت که طی روزهای اخیر
میان ترکیه و فرانسه رد و بدل میشود .مولود
چاووش اوغلو ،وزیر خارجه ترکیه ضمن متهم
کردن فرانس��ه ب��ه حمای��ت از خلیفه حفتر،
فرمانده نیروهای موس��وم ب��ه ارتش "ملی"
لیبی ،خاطرنش��ان ک��رد ،در موضع فرانس��ه

نسبت به لیبی تناقض وجود دارد.
از س��وی دیگر ماکرون رئیس جمهور فرانسه
نس��بت به نقش ترکیه در لیبی هش��دار داده
و افزود که آن��کارا به بازی خطرناکی در لیبی
دست زده اس��ت .حال این سوال مطرح است
که ریش��ه این اظهارات چیست و چرا طرفین
یکدیگر را به دخالت در لیبی متهم میسازند؟
نگاه��ی به تح��والت لیبی نش��ان میدهد که
بازیگ��ران خارجی در این کش��ور به دو طیف
هوادارن الس��راج یا همان دولتی مرکزی لیبی
و خلیفه حفتر مدعی حاکمیت بر این کش��ور
تقسیم می شود .در این میان کشورهایی مانند
ترکی��ه و قطر از الس��راج حمای��ت میکنند و
کش��ورهایی همچون فرانسه ،انگلیس ،آمریکا،
امارات ،مصر و عربس��تان از حفتر .با توجه به
این مس��ئله میتوان اتهامات فرانسه و ترکیه
علی��ه یکدیگ��ر را برگرفته از همین مناقش��ه
دانس��ت .نکت��ه دیگر در اهداف دو کش��ور در
حوزه انرژی قابل توجه است .از یک سو ترکیه

ب��ه دنبال بهره گیری از مناب��ع نفت و گاز در
مدیترانه و از جمله در س��واحل لیبی اس��ت و
از س��وی دیگر فرانس��ه نیز همین سودا را در
س��ر دارد .این رفابت میان دو کش��ور از حوزه
اقتصادی به عرصه سیاسی و نظامی نیز رسیده
اس��ت و هر کدام از کشورها به دنبال آنند تا از
اهرم نظامی و سیاسی برای خارج کردن رقیب
از می��دان بهره گیرند که لیبی بخش��ی از این
میدان نبرد شده است .اقدامات ترکیه در آزاد
گذاشتن آوارگان سوری برای رفتن به مرزهای
اروپا و از سوی دیگر اقدامات فرانسه در متهم
س��ازی ترکیه به مداخله در ام��ور اروپا حلقه
تکمیلی این روند را تشکیل میدهد.
به ه��ر تقدیر میتوان گفت آنچ��ه اکنون در
لیبی میان ترکیه و فرانس��ه میگذرد نه برای
خدم��ت به لیب��ی و برق��راری آرامش در این
کش��ور بلکه در چارچوب منافع سلطه طلبانه
ترکیه و فرانسه است که نتیجه آن نیز تشدید
بحران در لیبی خواهد بود.

جنایات سعودی در سایه خفقان جهانی و حمایت غرب ادامه دارد

سوءتغذیه ۲میلیون و  ۴۰۰هزار کودک یمنی

اف��کار عمومی جه��ان و مدعیان حقوق بش��ر و
سازمان های جهانی در حالی در برابر درد و رنج
ملت یمن و جنایات سعودی سکوت کردهاند که
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)
اعالم کرد که تعداد کودکانی که از س��وء تغذیه
در یمن رنج می برند ممکن اس��ت تا پایان سال
جاری به دومیلیون و  ۴۰۰هزار نفر برس��د .این
نهاد س��ازمان ملل اعالم ک��رد که حمایت مالی
از کمک های بش��ر دوستانه برای ارسال به یمن
کاهش یافته اس��ت و این مس��أله باعث افزایش
تع��داد کودکانی می ش��ود که در یمن از س��وء
تغذیه رنج می برند.در گزارش منتش��ر ش��ده از
سوی یونیسف آمده است :تعداد کودکان زیر پنج
س��ال که از س��وء تغذیه رنج می برند با افزایش
 ۲۰درصدی رو به رو می شود .اگر حمایت مالی
فوری از یونیس��ف انجام نشود کودکان یمنی در
معرض قحطی و مرگ قرار می گیرند.یونیس��ف
هم چنین اعالم کرده است که یمن بدترین مکان

در جهان برای کودکان به ش��مار می رود.الزم به
ذکر است که از آغاز تجاوز ائتالف سعودی علیه
یمن در س��ال  ۲۰۱۵تاکنون وخیم ترین بحران
انسانی در جهان در یمن شکل گرفته است.
الزم به ذکر است حمله هوایی ائتالف سعودی به
منطقهای در استان البیضاء یمن به کشته شدن
دس��تکم پنج غیرنظامی و زخمی شدن شماری
دیگ��ر انجامید.جنگندهه��ای ائتالف س��عودی
ش��امگاه پنج ش��نبه منطقه دوراهی «ردمان» و
«قانیه» در استان «البیضاء» یمن را چهار مرتبه
هدف بمباران هوایی قرار دادند که در این حمالت
دست کم پنج غیرنظامی کشته و تعدادی دیگر
زخمی شدند و چهار دستگاه خودرو نیز به طور
کامل منهدم ش��د.در واکنش ب��ه این جنایتها
عضو دفتر سیاسی «أنصاراهلل» یمن در سخنانی با
اشاره به عملیات «موازنه بازدارندگی چهارم» در
عمق خاک سعودی ،گفت :مواضع مهم متجاوزان
سعودی را هدف قرار دادیم.

«محم��د البخیتی» عضو دفتر سیاس��ی جنبش
«أنصاراهلل» یمن با اش��اره به عملیات استراتژیک
اخیر نیروهای این کشور در عمق خاک سعودی
گفت :عربستان سعودی در نخستین روز از جنگ
یمن اع�لام کرد که حریم هوای��ی یمن را تحت
کنترل خود درآورده است؛ اما اینک آنها از حمالت
موشکی یمنیها به تنگ آمده اند .وی با بیان اینکه
اقدام انگلیس و دیگر کش��ورها در محکوم کردن
حمالت یمن به عمق خاک سعودی هیچ ارزشی
ندارد ،افزود :حمالت موشکی و پهپادی به خاک
عربستان سعودی در راستای دفاع از خود است و
تاکنون مواضع مهم سعودی را هدف قرار دادیم.

