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آن سوی خروج آمریکا از شورای حقوق بشر
آمریکا از شورای حقوق بشر ســازمان ملل ،اصلی ترین نهاد
رسیدگی به موضوعات حقوق بشر خارج شد.نیکی هیلی،
نماینده آمریکا درسازمان ملل در توجیه چنین برخوردی با
شورای حقوق بشر ســازمان ملل مدعی شد به دلیل سکوت
این شورا در برابر آن چه وی نقض حقوق بشردر کشورهایی
همچون ایران و ونزوئال خواند ،واشــنگتن تصمیم به خروج
از این شورا گرفته اســت .وی همچنین اعالم کرد انتقادات
مکرر شورای حقوق بشــر ســازمان ملل از نقض حقوق بشر
توسطرژیمصهیونیستیدرقبالفلسطینیانمبنایدیگری
برایگرفتنچنینتصمیمیبودهاست.البتهدولتآمریکا،
درســال های اخیر به کرات تالش کرده بود که جهت گیری
های شورای حقوق بشر سازمان ملل را مانند بسیاری دیگر
از نهادهای حقوق بشری در راســتای منافع خود قرار دهد و
ازآنانبهعنوانابزارسیاستخارجیبرایتشویقمتحدانو
تنبیهدشمناناستفادهکند.بااینحال،سوءاستفادهآمریکا
از موضوع حقوق بشر ،به ویژه درقبال جنایات و نقض کتمان
ناپذیرحقوق بشــر از سوی صهیونیســت ها موجب مقاومت
اغلب کشورهای جهان شده اســت .از این رو ،پس از ناکامی
دولــت آمریــکا در ادامه سوءاســتفاده ایــن کشــور از نهادی
همچون شورای حقوق بشر سازمان ملل  ،راه خروج از آن در
پیش گرفته شــد؛ همان گونه که آمریکا ازپیمان آب وهوایی
پاریس،پیمانتجاریترانس-پاسیفیک،سازمانیونسکوو
توافقهستهایباایرانخارجشدهاست.اینرویکردخصمانه
دربرابرعالیتریننهادحقوقبشریسازمانملل،درحالی
از سوی واشــنگتن اتخاذ شده است که جداســازی اجباری
کودکانازوالدینمهاجرغیرقانونیوبازداشتآناندرجنوب
آمریکا ،توفانی از خشم و نفرت جهانی را در پی داشته است.
در داخل و خارج از آمریکا ،شخصیت های حقیقی و حقوقی
چنینرویکردیرانقضآشکارحقوقبشر،انسانیتواخالق
دانسته و آن را عملی ظالمانه و مشابه رفتار نازی ها در دوران
جنگ جهانی دوم توصیف کرده اند .این در حالی اســت که
نقض حقوق بشــر توســط دولت آمریــکا فقط به بازداشــت و
زندانیشدنکودکانخردسالمحدودنیست،بلکهحداقل
در دو دهه گذشــته موارد متعددی از چنین رفتاری از سوی
دولت آمریکا در داخل و خارج از این کشــور دیده شده است.
راه اندازی زندان های بدنــام در گوانتاناموی کوبا ،ابوغریب
عراقوبگرامافغانستان،اعمالشکنجههاییهمچونغرق
مصنوعــی ،ایجاد زنــدان های مخفــی ،نادیــده گرفتن حق
حیات برخی از جوانان سیاه پوست در آمریکا ،سیاست های
غیرانسانیمهاجرتی،جاسوسیهایفلهایازشهرونداندر
اقصینقاطجهانونهایتهمراهیباکشورهایناقضحقوق
بشرهمچونبحرین،عربستانورژیمصهیونیستیتنهانمونه
هاییازمواردنقضحقوقبشرازسویدولتآمریکابهشمار
میآید.ازاینروچندانتعجببرانگیزنخواهدبودکهاصلی
ترین کشور ناقض حقوق بشر در جهان که اتفاقا تالش دارد
نقش بازرس  ،دادستان و قاضی را در قبال دیگر کشورهای
جهان در موضوع حقوق بشــر ایفا کنــد ،از فراگیرترین نهاد
حقوق بشری سازمان ملل خارج شــود .با چنین تصمیمی،
دست دولت آمریکا در نقض گسترده تر حقوق بشر و حمایت
قاطعترازکشورهایناقضحقوقبشربازترخواهدشد.
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آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل هم خارج شد

انصارا : ...نیروهای ائتالف عربی از اطراف فرودگاه حدیده عقب رانده شدند

درخدمت«بیبی»

آمریکا بعد از ناکامی در خارج کردن رژیم صهیونیستی
از دســتور کار شــورای حقوق بشر ســازمان ملل  ،از این
شورا خارج شــد.مایک پمپئو وزیر خارجه و نیکی هیلی
نماینــده آمریــکا در ســازمان ملل متحــد بــا قرائت یک
بیانیه مطبوعاتی ،تصمیــم دولت ترامــپ را در خروج از
شورای حقوق بشــر ســازمان ملل متحد ،اعالم کردند.
بسیاری از تحلیل گران بارویکرد حمایت گرایانه دولت
ترامپ از اســرائیل عمال این دولت را شعبه ای از کابینه
« بی بی» یــا همان نتانیاهــو در آمریکا مــی دانند.هیلی
گفت« :برای مدتهای مدید ،شورای حقوق بشر حامی
ناقضان حقوق بشــر و فاضالبی بــرای جانب داریهای
سیاسی بوده اســت ».پمپئو نیز گفت «:شــورای حقوق
بشــر ســازمان ملل در تحقق اهدافش شکست خورد».
بالفاصله پــس از اعالم خــروج آمریکا از شــورای حقوق
بشر سازمان ملل ،نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان
ملل از این اقدام آمریکا اســتقبال کرد.آمریکا ،شــورای
حقوق بشر سازمان ملل را که  47عضو دارد و مقر آن در
ژنو سوئیس است ،به ضدیت با رژیم صهیونیستی متهم
کرد .حدود یک سال پیش نیکی هیلی به شورای حقوق
بشــر ســازمان ملل ضرباالجل داد یا به انتقــاد از رژیم
صهیونیســتی پایان دهند یا منتظر خــروج آمریکا از این
شورا باشــند.هیلی همچنین رونوشــتی از پیشنویس
یک قطعنامه مجمــع عمومی را به نمایندگان کشــورها
ارائه داده بود که خواستار خارج کردن بند هفتم مربوط
به وضعیت حقوق بشــر در اراضی اشــغالی فلسطین از
دستور کار نشستهای شورای حقوق بشر سازمان ملل
بود.این قطعنامه با مخالفت دولتهای اروپایی و فعاالن
حقوق بشر روبهرو شــد و آن ها بیان کردند که موافقت با
تالش آمریکا لطمهای دایمی بر پیکر شورای حقوق بشر
سازمان ملل وارد کرده است و تالشها برای افشا کردن
موارد نقض حقوق بشــر در دیگــر نقاط دنیــا را تضعیف

مرگتدریجیرویایسعودی

خواهد کرد.شورای حقوق بشر ســازمان ملل متحد در
سال  2007با رأی مثبت به بند هفتم مربوط به وضعیت
حقوق بشر در اراضی اشــغالی فلسطین ،اقدامات رژیم
صهیونیســتی را بــه یک موضــوع دایمی در دســتور کار
این شورا تبدیل کرد .آمریکا و رژیم صهیونیستی تالش
زیــادی کردند تا ایــن بند را از دســتور کار خــارج کنند.
خروج آمریکا از شورای حقوق بشر نشان می دهد که این
کشور موفق نشده اســت دیگر اعضای این شورا را برای
نادیده گرفتن اقدامات ضد بشــری رژیم صهیونیســتی
همراه خود ســازد .حدود دو هفته پیش هم آمریکا پیش
نویس قطعنامه کویت در حمایت از فلسطینی ها دربرابر
جنایات رژیم صهیونیستی را وتو کرد .اما این پیش نویس
در مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا تصویب شد
و گوشه دیگری از انزوای آمریکا در جامعه جهانی و دروغ
بودن ادعاهای آمریــکا در دفاع از حقوق بشــر را نمایان
کرد.رژیم صهیونیســتی از  ۳۰مارس گذشــته دست به
سرکوب وحشیانه تظاهرات بازگشت در نوار مرزی غزه
زده و تاکنون  ۱۲۸فلسطینی از جمله  ۱۵زن و کودک
را به شهادت رسانده اســت .اما دولت آمریکا که ادعای
دفاع از حقوق بشر را دارد ،نه تنها این جنایتها را محکوم
نکرده اســت ،بلکه قتل و کشــتار فلســطینیان به دست
نظامیان اســرائیلی را حق مســلم و دفاع مشــروع رژیم
اشــغال گر میداند.اقدام دولت ترامپ در خارج شــدن
از شورای حقوق بشــر ســازمان ملل به خوبی دو نکته را
روشن می سازد ،نخســت این که هدف آمریکا از حضور
در این شــورا تبدیل آن به ابزاری برای پیشبرد اهداف و
تنبیه کشورهایی بود که آمریکا از آن ها رضایت نداشت و
زمانی که به این هدف نرسید از آن خارج شد .به این نکته
نمایندگی دایم روسیه در ســازمان ملل هم اشاره کرده
بود .دوم ایــن که هر چه دولــت آمریکا به رژیم اســرائیل
نزدیک تر می شود ،در جامعه جهانی منزوی تر می شود.

پهپادهای یمنی دیروز روزپرکاری داشــتند .آن ها پس
از رصد دقیق تجمع متجاوزان ،به این مقر حمله کردند
که در نتیجه  ۱۵خودرو از جمله چند زره پوش منهدم و
ده ها نفر کشته و زخمی شدند.همزمان،به گفته محمد
البخیتــی عضو دفتر سیاســی جنبــش انصــار ا ...یمن
نیروهای ســعودی-اماراتی از اطراف فــرودگاه حدیده
به عقب رانده شده اند و ضربات ســنگینی به آن ها وارد
آمده اســت .شــرف لقمان ،ســخنگوی نیروهای مسلح
یمن نیز در مصاحبه با المیادین گفت :نیروهای ائتالف
عربستان درباره پیروزیهای وهمی صحبت میکنند.
صحبــت این نیروهــا درباره پیشــروی در الحدیــده تنها
توهم اســت .ارتــش و کمیتههــای مردمی توانســتهاند
کنتــرل اوضــاع را بــه دســت بگیرنــد و حتی بخشــی از
نیروهای مهاجم را محاصره کنند .ائتالف عربستان در
شکســتن محاصره نیروهایش به رغــم افزایش حمالت
هوایی شکســت خورده و تنها در مناطق خالی از سکنه
در ساحل غربی پیشروی کرده است .همچنین ،لقمان
تأکید کــرد :نیروهای ائتــاف عربســتان نمیتوانند به
الحدیده برســند .الحدیده امن است و هیچ درگیری در
آن وجود ندارد .تمامــی متجاوزانی که در درگیریهای
جبهه ساحل غربی شرکت کنند ازپای درخواهند آمد.به
نظر می رسداین بار نیز همچون بیش از سه سال گذشته
ائتالف متجــاوز عربــی در برآوردهــای خود از شــرایط
امنیتــی و نظامــی حاکم بر تحــوالت یمن دچار اشــتباه
محاسباتی شد .سعودی ها و هم پیمانان آن ها در قالب
ائتالف نظامی همه جانبه علیه مردم بی دفاع و بی گناه
یمن تصور مــی کردند که در یک مدت زمــان کوتاه قادر
خواهند بود تا بر بندر استراتژیک حدیده سیطره یابند.
در واقع سعودی ها با هدف ســرپوش نهادن بر شکست
های میدانی گذشته خود در نبرد با ارتش و کمیته های
مردمی یمن و در رأس آن ها نیروهــای انصارا ...بود که

اخبار

گاردین:جداسازی والدین از فرزندان مانند «ابوغریب»آمریکا را بی آبرو می کند

بیآبروییآمریکایی
استفادهتفریحیازماریجوانادرکاناداآزادشد

تصاویر منتشر شده از کانادا گروه هایی از مردم را نشان می
دهد که به خیابان ها آمده اندو پرچمی را حمل می کنند که
درپسزمینهسفیدآن،بهجایبرگسرخ«درختافرا»برگ
ماریجوانانقشبستهاست.مجلسسنایکانادادیروزبا۵۲
رای موافق در برابر ۲۹رای مخالف الیحه ای را تصویب کرد
که برای اولین بار مصرف تفریحی ماریجوانا در این کشور را
آزاداعالممیکند.مصوبهجدیدنحوهکشت،توزیعوفروش
ماریجوانارامشخصمیکند.انتظارمیرودکهباامضایاین
قانونتوسطجاستینترودو،نخستوزیرکانادا،مردمدراین
کشور از ماه سپتامبر امسال بتوانند به طور قانونی ماریجوانا
خریداریومصرفکنند.حزبحاکملیبرالکاناداازمدتها
پیش وعده آزادســازی ماریجوانا را داده بود .به همین دلیل
دولت یک گروه کارشناسی را برای تهیه پیشنویس طرحی
قانونی بهکار گماشت .بر اساس این طرح شهروندان از ۱۸
سالبهباالیکاناداییازماهژوئیه ۲۰۱۸مجازخواهندبود،
تا چهار بوته شاهدانه که ماریجوانا و حشــیش از آن گرفته
میشــود ،بکارند و همچنین افراد بالغ میتوانند تا ۳۰گرم
ماریجوانابرایمصرفداشتهباشند.دربینهفتکشوربزرگ
صنعتی جهان (گروه هفت) کانادا اولین کشــوری است که
ماریجوانا را آزاد اعالم کرده است .البته به گزارش یورونیوز،
تا کنون ۹ایالــت در آمریکا به طور کلی مصــرف این مخدر را
قانونی کردهاند .مصرف مشــتقات شــاهدانه در اکثر نقاط
جهان ممنوع یا با سختگیریهایی همراه است .با این حال
درکشورهاییچونهلند،پرتغال،آفریقایجنوبی،کلمبیا،
اروگوئه ،شــیلی و برخی از ایالتهای ایــاالت متحده آمریکا
قوانینیبرایمصرفقانونیآنوجوددارد.

...

اظهار نظر روز

گزارشگرانی که مراکز نگهداری را دیدهاند،
میگوینــد صدهــا کــودک در قفسهایی با
کف بتنی و جدا از خانوادههایشان نگهداری
میشوند .یک وکیل مهاجرت در بازدید خود
نوجوانی را دیده که بــرای مراقبت از کودک
بســیار کوچک غریبهای تالش میکند .این

نوجــوان به بقیه یــاد میداد چهطور پوشــک
یک بچــه را عوض کننــد« .نیویورکــر» در این
باره در گزارشــی نوشــت که آن چه امروزه با
جدا کردن کــودکان از والدین مهاجر در مرز
آمریــکا و مکزیــک رخ مــی دهد ،بــی رحمی
وصــف ناپذیــری اســت کــه در پــی واقعیــت

بخشــیدن به رویــای ســاخت دیــواری میان
آمریــکا و مکزیک انجــام می شــود و می توان
آن را «توفــان کاترینای ترامپ» نــام نهاد .در
حالی که انتقاد ها از طرح ضد حقوق بشری
ترامپ بــه اوج خود رســیده اســت ،آمریکا با
پاک سازی صورت مســئله ،دیروز از شورای

وارد کارزار حدیده شــدند .زمانی که عربستان سعودی
و متحدان آن نتوانستند در طول مدت زمان بیش از سه
ســال در جریان نبردهــای هوایی و زمینی بــر نیروهای
یمنی فائق آیند ،تصمیم گرفتند از راه دریا وارد شــوند و
از طریق گذرگاه های آبی به اهداف از پیش تعیین شده
و روی زمین مانده خود در یمن دست یابند ؛ در این میان
حدیده بهترین گزینه برای یورش وحشــیانه سعودی ها
بود .هر چند که عربستان ســعودی و هم پیمانانش طی
روزهای گذشته حمالت متعددی را به مواضع نیروهای
یمنی و همچنین زیرساخت های این کشور ترتیب داده
اند اما واقعیت این اســت کــه آن ها در تســلط بر حدیده
نیز همچون تســلط بر دیگر مناطق و نقاط اســتراتژیک
یمن ناکام مانده اند .عربستان سعودی و امارات متحده
عربی تاکنون هیچ دستاوردی جز تسلط بر استان عدن
در یمن به دســت نیاورده اند ،اســتانی که فرسنگ ها با
نقاط اصلی و پایتخت یمن فاصله دارد و عمال دسترسی
به نقاط حســاس یمــن از طریق عدن غیرممکن اســت.
این در حالی است که تهدیدات یمنی ها مبنی بر مقابله
جدی با حمالت گســترده ائتالف متجاوز به حدیده در
عرصه تحــوالت میدانی نیــز عینیت یافته اســت چراکه
نیروهای یمنــی موفق شــدند ضربات ســهمگینی را بر
پیکره متجاوزان به ویژه در مناطق مرزی وارد آورند .روز
گذشته بود که ارتش و کمیته های مردمی یمن شرکت
نفتی «آرامکو» عربســتان را در شــهرهای مــرزی هدف
حمالت گسترده موشکی قرار دادند .این درحالی است
کهموشکهایبالستیکیمنیهانیزیکیپسازدیگری
بر سر مواضع استراتژیک سعودی ها در نقاط مرزی فرود
می آید .مقامات روسی نیز به صراحت اعالم کرده اند که
چنین حمله ای ،روند صلح در یمــن را با مخاطره جدی
مواجه خواهد ســاخت و موجب پیچیده تر شدن بحران
این کشور خواهد شد.

حقوق بشــر ســازمان ملل متحد ،خارج شد.
طرح جداســازی فرزندان مهاجــر از والدین
شــان در حالــی اســت کــه وکال و گروههای
حقوقــی مهاجــران میگویند هیچ سیســتم
مشــخصی بــرای رســاندن دوبــاره بچهها به
خانوادههایشــان وجود ندارد .در یک مورد،
وکالی تگــزاس گفتهانــد بــه آن هــا شــماره
تلفنی برای کمــک به والدیــن در پیدا کردن
بچههایشــان داده شده اســت اما این شماره
در واقع شماره یکی از قســمتهای اجرایی
اداره مهاجــرت بــوده اســت .وکالی بچهها
گفتهاند نمیتوانند خانوادههــا را پیدا کنند
و از آنهــا اطالعاتــی دربــاره دالیــل گریز از
وطن شان بپرســند؛ دالیلی که وکال به آن ها
در جریان پرونده نیــاز دارنــد .همچنین اگر
والدیــن از آمریکا اخــراج شــوند ،نمیتوانند
مطمئن باشند کودکانشــان هم همراه آن ها
اخراج خواهند شد« .دیوید رمنیک» سردبیر
هفته نامه نیویورکر در گزارشی با عنوان «بی
رحمی ترامپ و کودکانی کــه در مرزها گریه
می کننــد» ،نوشــت« :بیگناهی کــودکان،
در مقیاس بــزرگ تر وقتی با دنیــای بی رحم
بزرگ ترها روبه رو شــوند ،می تواند شگفتی
آور هــم باشــد و ایــن شــگفتی و ســردرگمی
کودک بســیار دردآورتــر اســت هنگامی که

توســط شــخصی ســه یا چهار برابر بــزرگ تر
از خــودش ســیلی مــی خورد».روزنامــه
گاردین با اشــاره به واقعه «زنــدان ابوغریب»
عــراق و اقدامات غیــر اخالقی کــه نظامیان
آمریکایــی در این زنــدان به عنوان شــکنجه
بــا زندانیان انجــام مــی دادند ،می نویســد:
شکنجه زندانیان در زندان ابوغریب به وجهه
آمریــکا به عنــوان مدافــع حقوق بشــر ضربه
زد و اکنون سیاســت جــدا کــردن والدین از
فرزندان در مــرز آمریکا با مکزیــک نیز همان
وضعیت را برای ایاالت متحــده رقم می زند.
ترزامی ،نخســت وزیر بریتانیا نیــز این اقدام
ترامپ را محکوم کرده و گفته است« ،تصاویر
بچهها در قفس بســیار ناراحت کننده است.
این روشــی نیســت که بریتانیا به آن متوسل
شــود ».در همین حال« ،کــورت آیکنوالد» از
نویســندگان مشــهور نیویورک تایمــز نیز در
توئیتر خود نوشــت :با فرمان دونالد ترامپ،
نیروهای پلیس مهاجرت آمریــکا کودکان را
از آغوش مادرانشان می ُربایند و به یتیمخانه
میفرستند.آمریکابهپایانخطرسیدهاست،
ِ
حکومت
ما اکنون کابوســی هســتیم تحــت
دیوانــ ه زنجیری کــه به خاطــر بیرحمیاش
ســتایش میشــود .مــا مســتحق همــه ایــن
محکومیتهای جهانی هستیم.

گزارش مشاهدات بازیگر مشهور هالیوود از موصل پس از سرنگونی داعش

موصلآکندهازبوی مرگ

آنجلینا جولــی ،بازیگــر مشــهور هالیــوود و نماینــده ویژه
کمیسیون عالی سازمان ملل در امور پناهجویان ،چند روز
قبل برای پنجمین بار به عراق رفت تا این بار از شــهر ویران
شده موصل که ژوئیه سال  2017توسط نیروهای عراقی
از دســت داعش آزاد شــد ،بازدید کند .در این سفر آنجلینا
جولی با اشــاره به کمکهای بســیار ناچیز در زمینه دارو و
موادغذاییبهشهروندانیکهبهشهروخانههایویرانشده
خودبازگشتهاند،ازوجوداجسادیخبردادکهکماکانزیر
آوار مانده اند و متعفن شده اند اما به دلیل نگرانی از انفجار
موشکهایباقیمانده،خانوادههاجرئتنزدیکشدنبه
آن ها را ندارند .وی با بیان این که قادر نیســت رنج و ویرانی
موجود در موصل را توصیف کند گفت :این بدترین ویرانی
اســت که در مدت همــکاریام با کمیســاریای عالــی امور
پناهندگان ســازمان ملل دیده ام ،این افراد همــه چیز را از
دستدادهاند.رنجیکهاینمردمکشیدهوتلفاتیکهداده
اند غیر قابل توصیف اســت .در عملیات آزادسازی موصل

پشتیبانی هوایی به آمریکا واگذار شده بود ،ولی نه تنها این
مسئلهاثریمثبتبرپشتیبانیازنیروهایپیادهنظام نمی
گذاشــت ،بلکه بعضا پایگاههــای نیروهای عراقــی در این
عملیاتهاموردهجومقرارمیگرفت.پسازپایانعملیات
درموصلنیزشواهدگویایتخریبزیرساختهایاینشهر
توسطنیرویهواییآمریکادرقالبعملیاتپشتیبانیبود.
اطالعاتبهدستآمدهازآمارسازمانعفوبینالملل،اداره
سرشماری عراق و سازمان ملل نیز نشان می دهد در طول
نبرد موصل 9606غیرنظامی کشــته شــدند کــه ارزیابی
می شود حدود یک ســوم از این تعداد بر اثر بمباران ائتالف
آمریکایی ها کشــته شــده اند .در عین حال بمبــاران های
بسیار گسترده ،این شهر را به تلی از خاک تبدیل کرده بود.
بنابر اعالم دولت عراق ،برای بازســازی ویرانیهای ناشی
از حضور داعش  400میلیارد دالرســرمایه احتیاج است،
رقمیکهاقتصادبسیارضعیفشدهاینکشورقادربهتامین
آننیست.وضعیتمشابهایناوضاعراآمریکا ومتحدانآن
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ترامپعکسهای"اون"راجایماکرونگذاشت

یونیســف به مناســبت روز جهانی پناهجویان آماری منتشر
کرده است که نشان میدهد شمار کودکان و نوجوانان آواره
درسراسرجهاناززمانجنگجهانیدومبهباالترینحدخود
رسیدهاست.حدود ۲۸درصدکلقربانیانقاچاقانساننیز
زیر ۱۸سال هستند.به نوشــته دویچه وله صندوق کودکان
ملل متحد به مناســبت  ۲۰ژوئــن ،روز جهانــی پناهجویان
(اعالمکردهکهحدود ۳۰میلیونکودکونوجواندرسراسر
جهاندرداخلیاخارجازکشورخودآوارههستند.بحرانهاو
درگیریهایمتعدددرنقاطمختلفجهانعاملاینپدیده
اعالمشدهاست.

رئیسجمهورآمریکاعکسهاینشستتاریخیاشباکیمجونگ
اون رهبر کره شــمالی در ســنگاپور را جایگزین عکسهای سفر
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به واشنگتن کرد .بر اساس
عکسهایتوئیتریمنتشرشدهتوسطخبرنگارانسیاسی،شش
عکس در باالی راه پله قسمت بال غربی کاخ سفید تعویض شده
است .عکسهای جدید نصب شده مربوط به لحظه دست دادن
ی اســت .به نظر می رســد برای
دونالد ترامپ با رهبر کره شــمال 
ترامپ عکس های دیدارش با اون بیشتر از توافق 400کلمه ای
واشنگتن-پیونگ یانگ اهمیت دارد.

«لی کوآن یو» مرحوم (اولین نخست وزیر سنگاپور) معموال
به من می گفت« :آمریکا اگر بتوانــد قدرت اصلی اقیانوس
آرام باشــد ،می تواند در قرن  ،21قدرت اصلــی دنیا باقی
بماند«».لی» ،بنیان گذار سنگاپور مدرن و یکی از باهوش
ترین ذهن های اســتراتژیک که در عمرم دیده ام ،در اواخر
زندگی اش درباره این موضوع صحبت می کرد .اما به نظر
می رســد پرزیدنت ترامپ تمام تالشش را برای نقض گفته
لی به کار گرفته است .رسانه ها اشتباه متوجه شده اند .تیتر
واقعی نشست ترامپ با اون باید این گونه می بود« :آمریکا
اتحاد 70ساله خود را با کره جنوبی تضعیف می کند ».قابل
توجه ترین اقــدام ترامپ ،فقط ســتایش افراطی رهبر کره
شمالی ،کیم جونگ اون نبود ،بلکه اعالم لغو تمرین نظامی
با کره جنوبی که از نظر کره شــمالی تحریک آمیز است نیز
به همان انــدازه قابل توجه بود .احتماال بــه رئیس جمهور
اطالعات درست داده نشده است .در واقع ،این کره شمالی
است که کره جنوبی را تحریک و تهدید می کند .همان طور
که در ســال  1950به کره جنوبی حمله کرد .احتمال می
رود کره شــمالی حدود یک میلیــون نیروی فعــال نظامی
داشته باشد که تقریبا دو برابر نیروهای کره جنوبی هستند
و احتماال حدود  20تونل ،برای حمالت غافلگیرانه ساخته
است .کره شمالی همچنین بیش از شش هزار توپخانه دارد
که برد آن ها تا خاک کره جنوبی می رســد .وزارت دفاع در
ســال  ،2006پیش بینی کرد که اگر کره شمالی حمالت
توپخانه ای به ســمت کره جنوبی را آغاز کند 25 ،هزار نفر
تنها در سئول کشته خواهند شد .کره شمالی  60بمب اتم
به همراه موشک های حامل آن ها دارد« .بازی های جنگی»
کره جنوبی با آمریــکا ،تمرینات دفاعی ضروری هســتند.
ترامپ حتی اشــاره کــرد که مایل اســت به حضــور نظامی
نیروهای آمریکایی در کره جنوبی پایان دهد .وی اشــتباه
فکر می کند که این اقدام ،صرفه جویی در هزینه است ،مگر
این که بخواهد نیروهایش را از حالت آماده باش خارج کند
که به معنی کاهش تعداد نیروهای فعال نظامی است که در
تضادکاملباسیاستهایخوداوست.ازآنجاییکهنیمی
از هزینه های حضور نظامیــان آمریکایی را کره جنوبی می
پردازد ،انتقال آن ها ،کم هزینه نخواهد بود .آمریکا به خاطر
شکست هایی که داشته ،متوجه شده داشتن نیروی نظامی
آماده ،آموزش دیده و مطلع از جغرافیای محلی ،خیلی بهتر
از نگه داشتن تمام نیروها در آمریکاست تا زمانی که مشکلی
به وجود آمد بخواهد آن ها را به خارج اعزام کند.تعدادی از
مفسران اشــاره کرده اند که پیروز اصلی نشست سنگاپور،
قدرت بزرگی بود که حتی در آن جا حضور نداشت؛ چین.
کامال درست است .خواسته های همیشگی چین را در نظر
بگیریــد .اول این که کره شــمالی به ثبات برســد .تا همین
اواخر ،بحث های زیادی درباره سرنگونی قریب الوقوع کره
شمالی وجود داشت که برای چین این مسئله کابوس بود
چون اتحاد بر اساس شرایط کره جنوبی شکل می گرفت و
این بدان معنی بود که یک کشور با آمریکا متحد و پایگاهی
برای نیروهای نظامی آمریکا در نزدیکی مرز چین می شد.
اما اکنون که آمریکا قول تضمین امنیت کره شمالی را داده
اســت ،احتمال وقــوع این کابــوس بعید به نظر می رســد.
خواســته دوم چین ،رهایی یافتن از شــر حضــور نیروهای
آمریکایی در آسیاســت .ترامپ نیز به نظر می رســد تمایل
دارد این کار را انجام دهد .پس از جنگ ســرد ،بسیاری از
کشــورهای آســیایی نگران بودند که آمریکا از آسیا خارج
شود و متحدانش را با الطاف محبت آمیز چین در حال ترقی
تنها بگذارد .جوزف نای ،یکی از مقامات عالی وزارت دفاع
در دولت کلینتون ،برای حصول اطمینان از این که آمریکا
منطقه را ترک نخواهد کرد ،بیانیه ای رســمی منتشر کرد
که بر اســاس آن آمریکا متعهد به حضور  100هزار نیروی
نظامی در آســیا می شــد.برای چین ،دولــت ترامپ مانند
موهبتی اســت که هنوز دارد از عطایای آن بهــره می برد.
ترامپ دوران ریاســت اش را با خروج از همــکاری ترانس
پاســیفیک آغاز کــرد که گروهــی از متحــدان آمریــکا این
همکاری را به منظور ایجاد جایگزینی بــرای بازار چین به
وجــود آورده بودند.لی درســت می گفت .بــازی طوالنی
آمریکا در چند دهه آینده ،این اســت که چگونه با چین در
حال ترقی رفتار کند.

...

خبرهای متفاوت
کاله ناپلئون بناپارت حراج شد

درعملیاتبازپسگیریرقهازداعشدرسوریهنیزبهنمایش
گذاشــت به صورتی که پس از بازپس گیری رقــه و نابودی
تمامی زیرساخت های آن در جریان بمباران های گسترده
شبهنظامیانداعش،اینشهررابهحالخودرهاکرد.اولگ
گالزونف،استاددانشگاهاقتصادیپلخانفروسیه،درباره
دقت نداشتن آمریکایی ها در بمباران مواضع تروریست ها

درموصلورقهبااشارهبهپیشینهاینکشورخاطرنشانکرد:
« آمریکایی ها هرگز درباره تلفات در میان مردم غیرنظامی
نگراننبودند.میتوانیمازبمبارانبیمارستانصلیبسرخ
وجشنعروسیافغانستانیادکنیم.درموصلنیزاینرفتار
زشتدیدهشد.زیراشهروندانعراقیشهروندانآمریکایی
نیستند».

بی بــی ســی:کاله ناپلئون بناپــارت که گفته میشــود در
جریان جنگ واترلو و شکســت ارتش امپراتوری فرانســه،
از او بــه جا مانده ،در شــهر لیون فرانســه حراج شــد .کاله
وی کــه از دو طــرف کشــیده شــده ،بارزتریــن مشــخصه
امپراتور فرانســه در قرن نوزدهم بود .ایــن کاله که متعلق
به یک مجموعه خصوصی اســت400 ،هزاردالر فروخته
شــد.چهار ســال پیش کاله مشــابه دیگری که ســالمتر از
کالهی بــود که دیروز حراج شــد ،بیــش از دو میلیون دالر
فروختــه شــد .ایــن دو کاله جــزو  ۱۹کاله باقــی مانده از
ناپلئون هستند .گفته میشــود ناپلئون در طول حکومت
اش بیش از  ۱۲۰کاله شبیه به هم داشته است.او معموال
همیشه  ۱۲کاله قابل استفاده داشته که عمر هرکدام سه
ســال بوده و هر ســال چهار کاله برای او درســت میشده
است.

ژنرال فرانکو گور به گور می شود
یورونیوز :دولت جدید اسپانیا خواهان انتقال جسد ژنرال
فرانسیسکو فرانکو ،دیکتاتور دهه  ۴۰تا  ۷۰میالدی این
کشــور از مقبرهاش اســت .کابینه جدید دولت اسپانیا که
از حزب سوسیالیســت تشــکیل شــده اســت ،انتظار دارد
پارلمان این کشور در این موضوع دولت را یاری دهد .این
حــزب قصــد دارد پیشنویس قانونــی را که به نــام حافظه
تاریخی شناخته میشود ،اصالح کند تا بتواند قربانیان هر
دو طرف جنگ داخلی اسپانیا را به رسمیت بشناسد.این
قانون در صورت تصویب همچنین به دولت اجازه میدهد
که بقایای جسد ژنرال فرانکو را از بنای یادبود «دره سقوط»
خارج کند تا مکانی مقدس برای فاشیستها نباشد .ژنرال
فرانکو دیکتاتوری بود که بعد از پایــان جنگهای داخلی
اسپانیا در این کشــور در ســال  ۱۹۳۹به قدرت رسید و تا
زمان مرگش یعنی سال  ۱۹۷۵بر اسپانیا حکومت کرد.
CMYK

