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برایاستیضاحرئیسجمهورآمریکا

ترامپ چین را تهدید کرد

نماینده مسلمان کنگره :ترامپ
دموکراسی را به فساد میکشد!

رئیسجمهور یانکیها در حالی در س��طح
بینالمللی ژست قلدرمآبانهاش را ادامه میدهد
که در عرصه داخلی موضوع اس��تیضاحش از
هر زمان دیگر جدیتر به نظر میرس��د .حتی
گزارش «راب��رت مولر» بازپرس وی��ژه پرونده
دخال��ت روس��یه در انتخاب��ات  2016ایاالت
متحده و میانجیگریهای «نانسی پلوسی» و
دیگر رهبران ارش��د حزب دموکرات در کنگره
نیز نتوانس��ته از فش��ار سیاس��ی و اجتماعی
آمریکاییها برای رد صالحیت رئیسجمهوری
ک��ه او را «آق��ای نکبت» میخوانن��د ،بکاهد.
گزارش مولر در تبرئه تیم ترامپ از همدستی
با روسها و بعد استعفای او و سپس امتناع از
حضور در جلسه استماع سنا حجت را بر پلوسی
و همقطارانش تمام کرده است .در نتیجه حزب
دموکرات تصمی��م گرفته به جای ایس��تادن
جلوی مطالبات حامیانش برای استیضاح ترامپ
به بهانه ناپخته ب��ودن یا زودهنگام بودن طرح
این موض��وع در خانه نمایندگان ،راهبرد خود
را به همرنگ ش��دن با جماعت در این زمینه
تغیی��ر داده به طوری که این موضوع به بحثی
داغ میان دموکراتها بویژه نامزدهایشان برای
انتخابات  2020تبدیل شده است .جالب اینکه
عمده مطالب��ات دموکراتها برای اس��تیضاح
رئیسجمهور را  2چهره مسلمان کنگره یعنی
خانمهای رش��یده طالب و اله��ان عمر – که
دومی تنها عضو محجبه کنگره اس��ت و خود
توسط کاخ س��فید برای استعفا زیر فشار قرار
گرفته – هدایت میکنند .به گزارش ش��بکه
ی در سراسر
انبیس��ینیوز ،گروههای فعال مل 
ایاالت متحده ،پنجشنبه گذش��ته تومارهای
متعددی را که گفته میشود حاوی  10میلیون
امضا برای حمایت از استیضاح ترامپ است به
کنگره این کشور تحویل دادهاند .این دو ،توجیه
استیضاح ترامپ را فقط مربوط به گزارش رابرت
مولر ،بازرس ویژه تحقیقات مداخله روسیه در
انتخابات  2016ندانسته بلکه روی سیاستهای
افراطی و مخرب دولت او نیز دست گذاشتهاند.
توماره��ای مزب��ور در اختی��ار رش��یده طالب
نماین��ده مس��لمان دموکرات ق��رار گرفته که
طرح بررسی جرائم ریاس��ت جمهوری را ارائه
کرده اس��ت .بر اس��اس این طرح ،کمیته امور
قضایی خانه نمایندگان (مجلس پایین دستی
کنگره) مکلف شده است درباره اینکه ترامپ
جرائم قابل استیضاح مرتکب شده یا نه تحقیق
کند .این بانوی فلسطینیتبار که نماینده مردم
میشیگان در کنگره اس��ت از ماه ژانویه که به
مجلس قانونگذاری آمریکا راه یافته به دنبال
سازوکاری برای بررسی عدم صالحیت ترامپ
بوده اس��ت .طالب در جمع حامیان استیضاح
ترام��پ در نزدیکی س��اختمان کنگره گفت:
«این باورنکردنی است زیرا این جریانات اینگونه
شروع به کار میکند .ما نمیتوانیم یک سابقهای
را تعیین کنیم و اجازه دهیم اجرای قانون مختل
شود ،نمیتوانیم اجازه دهیم دموکراسی با این
رئیسجمهور همچنان به فساد کشیده شود».
پارا اروپا

اعتراض لهستانيها به مداخالت
آمريکا در امور داخلي لهستان

تکذیب و تأیید انفجارهای بندر فجیره نشانه به همریختگی رژیم ابوظبی است

س��ریال ضدونقیضگویی مقامات اماراتی در
رابطه با سونامی انفجارهای سحرگاه یکشنبه در
بندر فجیره بار دیگر این ضربالمثل را در ساحل
جنوبی خلیجفارس بر سر زبان عوام انداخت که
«هر چه شبکههای اماراتی میخواهند بگویند اما
باید صحت و س��قمش را از ش��بکههای خارجی
جستوجو کنیم».
رژیم دروغب��اف ابوظبی ،هم��ان رژیمی که
در  3س��ال اخی��ر حمالت موش��کی انصاراهلل به
حوال��ی فرودگاههای پایتخ��ت و دوبی و همین
طور هالکت برخی س��ران رژیم امارات در یمن
را منکر ش��ده است ،از س��اعت  4صبح یکشنبه
گذشته که نخستین کشتی نفتکش در بندرگاه
فجیره منفجر شد و صدای مهیب آن بسیاری از
اهالی ش��هر را از خواب پراند یا از صرف سحری
بازداش��ت تا عصر هم��ان روز وقوع کوچکترین
رخ��داد غیرع��ادی را در این بن��درگاه راهبردی
امارات در ساحل دریای عمان منکر میشد.
سرتیپ «علی عبید الطنیجی» مدیر سازمان
دف��اع مدنی فجی��ره ،اخبار رس��انههای عربی و
بینالملل��ی مانند المیادین و اس��پوتنیک را در
این باره تکذیب کرده و هر گونه آتشس��وزی در
بندر را منکر شده بود .مسؤوالن امارت فجیره نیز
به اش��کال مختلف و با صدور بیانیههای رسمی
یا مصاحبههای فرمایش��ی با «وام» خبرگزاری
رسمی دولت امارات یا شبکههایی چون االمارات،
الفجیره و کانالهای زنجیرهای در اصل آمریکایی
سیانبیس��ی عربی وامبیس��ی هر حادثهای را
تکذیب کرده و مدعی ادامه کار بندرگاه به روال
عادی بودند .همچنین فرمت فرمایشی و ناشیانه
تکذیبیههایی که ش��بکههای خصوصی و دولتی
اماراتی و دیگر همپالکیهایش��ان چون العربیه
سعودی پخش میکردند همراه با ترس و پرهیز
از تکذیب اصل خبری که ش��بکه المیادین روی
آنتن فرس��تاده بود ،مخاط��ب را بیش از پیش
نسبت به وقوع یک حادثه کنجکاو میکرد.
حتی پیش از آنک��ه وزارت خارجه امارات در
بیانیه رس��می عصر یکشنبه اصل وقوع حادثه را
تکذیب کند ،رس��انه مردمی ش��ایعه کار خود را
ک��رده بود و از واکنش هموطنان ایرانی در دوبی
و ابوظبی آشکار بود که همه ماجرا را میدانند.
وزارت خارج��ه ام��ارات عرب��ی متح��ده در
نخس��تین اعتراف به ط��ور کلی از صدمه دیدن
 4کش��تی تج��اری در آبه��ای س��احلی این
شیخنش��ین بر اثر خرابکاری پرده برداش��ت .با
اینکه خبری بش��دت محافظهکارانه و سانس��ور

پازل

امارات منفجره
زمانبندیمهمانفجارهایفجیره

عبدالباری عطوان ،تحلیلگر برجسته مسائل خاورمیانه در جدیدترین سرمقاله خود در روزنامه رایالیوم
درباره عوامل و انگیزههای احتمالی حمالت فجیره گمانهزنی کرده و تلویحا رژیم صهیونیستی را متهم
ردیف اول بر شمرده است.
ن سؤال که آیا
او نوشته« :سؤاالت مهمی درباره این انفجارها مطرح میشود؛ نخست درباره عامالن آن و ای 
این انفجارها در نتیجه بمباران موشکی بود یا حمله هوایی یا مینهای دریایی که توسط یگانهای غواصان
دریایی در بدنهکشتیهای مذکور نصب شده بود؟
از نظر او زمانبندی این انفجار از درجه باالیی از اهمیت برخوردار است ،زیرا روز شنبه ،یعنی یک روز پس
از وقوع سونامی انفجار نفتکشها در بندر فجیره ،اداره دریانوردی ایاالت متحده هشدار داده بود ایران
شاید کشتیهای تجاری آمریکا از جمله نفتکشها را هدف قرار دهد« .جیم مالوی» معاون فرمانده ناوگان
پنجم پنتاگون مستقر در بحرین نیز اعالم کرده بود نیروهای آمریکایی در وضعیت آمادهباش هستند.

ش��ده بود اما باز ه��م برای جامع��ه امارات که
عادت ب��ه اخب��ار واقع��ی و ح��وادث آنچنانی
ن��دارد ،همی��ن اعتراف هم ش��وکهکننده بود و
خیلیها در ساعات شب با نگرانی به شبکههای
منطق��های بوی��ژه لبنان و ایران چش��م دوخته
بودند تا دریابند در کش��ور خودشان چه حادثه
مهمی رخ داده اس��ت اصل قضی��ه این بود که
 7س��وپر تانکر نفتی از جمل��ه نفتکشهایی با
نامه��ای «المرزوق��ه»« ،المی��راج»« ،المجد»،
«االمیج��ال» و «خمس »10که حتی ش��ماره
سریالهایش��ان نیز توس��ط ش��بکه المیادین،
منبع اصلی خبر ذکر ش��ده ب��ود ،بر اثر عواملی
ناش��ناخته در فاصله  3ساعت بر اثر انفجارهای
س��ریالی قوی در آتش سوخته بودند .اما هنوز
ب��ا گذش��ت  2ش��بانهروز از به آتش کش��یدن
اس��کلههای نفتی فجیره ،رژیم ام��ارات حاضر
به گزارش ماوقع نیس��ت و اف��کار عمومی این
شیخنش��ین را بیش از پیش نسبت به حاکمیت
مرکزی فکسنی خاندان بن زاید بدبین میکند.
در آخری��ن بیانیه وزارت خارج��ه امارات بدون
اینک��ه به ملیت و نام و تعداد و آخرین وضعیت
نفتکشه��ای آت��ش گرفت��ه ی��ا حتی ش��دت
انفجارها اشاره شود تنها به این نکته اکتفا شده
که عملیات خرابکاری در منطقه س��وختگیری
تانکره��ای نفتک��ش در نزدیکی قلم��رو امارات
در دری��ای عمان و در نزدیک��ی تنگه هرمز رخ
داده اس��ت ،حال آنکه همه میدانند که اسکله
نفتی فجیره کامال چسبیده به ساحل این بندر
و در فاصل��های بعی��د از تنگه هرم��ز قرار دارد.
همچنی��ن دولت امارات مجبور ش��د با تکذیب
خبر اول خود ،تهدید جان خدمه و کارکنان این
کشتیها را روندی جدی تلقی کند .از نخستین
واکنشهای جسته و گریخته کارشناسان غربی

درگیریها در شرق اوکراین افزایش یافت

کشتی جاسوسی انگلیس در رزمایش اودسا
معترضان اعالم کردند آمریکا حق ندارد در
امور لهس��تان دخالت کند و واشنگتن «منافع
یهودیان» را به منافع ورش��و ترجیح میدهد.
این در حالی اس��ت که اعتراضات در لهستان
به علت همگرایی دولت ورش��و ب��ا آمریکا باال
گرفته اس��ت .از س��وی دیگر لهستان میزبان
سامانههای ضدموشکی آمریکاست و عضوی از
پیمان جنگی ناتو به ش��مار میرود .در همین
حال هزاران ملیگرای لهس��تانی روز شنبه با
راهپیمایی به س��مت سفارت آمریکا در ورشو،
به فش��ارهای آمریکا بر لهستان برای پرداخت
غرام��ت به یهودیانی که خانوادههایش��ان در
جریان هولوکاس��ت ام��وال خود را از دس��ت
دادند ،اعت��راض کردند .معترضان اعالم کردند
آمری��کا حق ن��دارد در امور لهس��تان دخالت
کند و واشنگتن «منافع یهودیان» را به منافع
ورش��و ترجیح میده��د .ملیگرایان معتقدند
لهس��تان یکی از قربانیان اصلی آلمان نازی در
جریان جنگ دوم جهانی بود و وقتی لهستان
هیچگاه غرامت کاف��ی از آلمان دریافت نکرده
است ،منصفانه نیس��ت از ورشو خواسته شود
ب��ه قربانیان یه��ودی غرام��ت پرداخت کند.
یک تظاهرکننده  22س��اله اعالم کرد «وقتی
هیچکس به ما هیچ چی��ز نمیدهد ،چرا باید
امروز مجبور باشیم پول پرداخت کنیم؟» وی
افزود« :آمریکاییها فقط به فکر منافع یهودیان
هستند نه منافع لهستان».
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اوراسیا منطق��ه «دونب��اس» در ش��رق
اوکرای��ن کم��اکان دس��تخوش
خشونتهایی است که «پترو پروشنکو» در آخرین
روزهای ریاستجمهوریاش تالش میکند راهحلی
برای آن بیابد .در تازهترین درگیریها که طی یک
هفته گذشته در منطقه دونباس رخ داده  16سرباز
ارتش اوکراین زخمی شدند
که در میان  2افسر عالیرتبه
هم دیده میشوند .شرایط در
شرق اوکراین همانند ماههای
گذش��ته نیس��ت .درگیری
میان نیروهای مورد حمایت
روس��یه و ارتش آزادیبخش
ش��رق اوکرای��ن و نیروهای
پروش��نکو ادامه دارد و فضا را
پیچیده کرده است .گزارشها
نش��ان میده��د طرفی��ن از
سالحهای سنگینی علیه یکدیگر استفاده کردهاند
و در روس��تاهای تاالکوی��کا و نووتوشکیوس��ک
درگیریهایی رخ داده است .در همین حال گفته
میشود طرفین از نیمهش��ب دوشنبه در منطقه
ضدتانک و سالحهای

بوهدانویکا از موش��کهای
سنگین استفاده کردهاند .در همین حال گزارشها
از اوکرای��ن نش��ان میدهد بزرگترین کش��تی
جاسوس��ی انگلیس برای همکاری با کشتیهای
اوکراین��ی و برگ��زاری یک رزمایش مش��ترک به
آبهای سرزمینی این کشور آمده است .انگلیس

در کنار آمری��کا در از بین بردن اوکراین به عنوان
یک اقتصاد پویا با جمعیتی معادل  40میلیون نفر
نقش مهمی ایفا کرده است .گفته میشود انگلیس
و اوکراین در آبهای دریای سیاه رزمایش مشترک
خود را برگزار میکنند و در این رزمایش بالگردهای
میل  14هم شرکت خواهند کرد .بالگرد میل 14
در نگارشه��ای نات��و نامش
«غبار» است و این نامگذاری
به علت قدرت مانور بس��یار
باالی این بالگرد روسی است
که اکنون ارت��ش اوکراین از
دوران شوروی از آن استفاده
میکن��د .در ای��ن رزمای��ش
قایقهای موشکانداز «پری
لوک��ی» ارت��ش اوکراین در
دریای س��یاه حضور خواهند
داشت و از انگلیس هم کشتی
ضد جاسوسی شرکت میکند که روز  9مهدر بندر
اودس��ا پهلو گرفته اس��ت .نباید از نظر دور داشت
اوکراین برای فشار به روسیه اهمیت بسیاری دارد
به همین جهت کشورهای اروپای غربی در مرحله
نخست ساختار سیاسی این کشور را بر هم زدند و
حاال با نفوذ در ارتش اوکراین تالش میکنند این
کش��ور را برای اعمال فشار بر مسکو تجهیز کنند.
ماه گذشته هم کشتیهای کانادایی و اسپانیایی در
بندر اودسا پهلو گرفته بودند که تمام این رویدادها
برای تحکیم مناسبات میان اوکراین و غرب است.

و عرب��ی چنین بر میآید که حمله فجیره چنان
عظیم بوده که رژیم ابوظبی دیگر نمیتوانس��ته
پنهان��ش کند بویژه وقتی خبرگزاری وام از ورود
هیات بررس��ی بینالمللی به بن��در فجیره خبر
م��یداد بدون آنک��ه خبری رس��می از جزئیات
حادثه منتش��ر کند .رویکرده��ای ضد و نقیض
این امارتهای بندانگش��تی به حادثهای به این
مهمی که میتواند تج��ارت را در ترمینال نفتی
فجی��ره و حتی دوبی ناامن کند ،آنها را بیش��تر
به شرکتی شیشهای تشبیه میکند تا حاکمیتی
ملی .این ضربه نش��ان داد که حاکمیت مرکزی
 7امارت جن��وب تنگه هرمز تحت عنوان امارات
عربی متحده تا چه میزان سست است که با چند
انفجار خود را میبازد.
■■اعتراف سعودیها و واکنشهای عربی

نخستین منبع نزدیک به ابوظبی که جزئیات
مهم��ی از حادثه بن��در فجیره را منتش��ر کرد،
س��عودیها بودند« .خال��د الفال��ح» وزیر انرژی
عربس��تان ،فردای حادث��ه فاش ک��رد  2فروند
نفتکش سعودی در مس��یر عبور از خلیجفارس
در آبه��ای ام��ارات هدف عملی��ات خرابکارانه
ق��رار گرفتهان��د .طبق گفتهه��ای او یکی از این
دو نفتکش در مسیر حرکت برای بارگیری نفت
سعودی از بندر «راس تنوره» در استان الشرقیه
عربستان و سپس حرکت به سمت ایاالت متحده
جهت تأمین نفت مشتریان شرکت نفتی دولتی
س��عودی (آرامکو) بوه اس��ت .الفالح توضیح داد:
«ای��ن عملی��ات خرابکارانه به وق��وع هیچگونه
تلفات جانی یا نشس��ت سوخت منجر نشد ولی
در نتیجه آن خسارتهای گستردهای به بدنه هر
دو نفتکش وارد شده است».
سوگلی نفتی بنس��لمان هم مانند همتایان
امارات��یاش ای��ن ح��وادث را محکوم ک��رد اما

ج��رات نکرد هیچ طرف خاص��ی را مقصر بداند.
وزی��ر انرژی س��عودی نس��بت به «مس��ؤولیت
مش��ترک جامعه بینالمللی ب��رای حفظ امنیت
ن��اوگان دریای��ی و امنیت نفتکشها» هش��دار
داد ،چ��را که به عقیده وی چنین حمالتی تأثیر
مستقیم بر بازار س��وخت و اقتصاد جهانی دارد.
«عبداللطیف الزیانی» دبیرکل ش��ورای همکاری
خلیجفارس هم در بیانیهای اعالم کرد این شورا
عملیات خرابکارانه در آبهای منطقهای امارات
ک��ه طی آن تع��دادی نفتک��ش غولپیکر هدف
قرار گرفتند ،محک��وم میکند .او افزود« :چنین
اقدام��ات غیرمس��ؤوالنهای میتوان��د به تنش و
درگیریها در منطقه دامن بزند و منافع ملتها
را در مع��رض خطری بزرگ ق��رار دهد» .وزرای
خارجه اردن و مصر نیز با محکومیت این حادثه
با امارات همصدا ش��دند و بحرین هم در اقدامی
هماهنگتر با ابوظب��ی و ریاض خواهان دخالت
بینالمللی شد.
■■افزایش ریسک نفت

اما متعاقب اعتراف رژیمهای امارات و سعودی
ب��ه عنوان نخس��تین و س��ومین تولیدکنندگان
اوپک ب��ه انفجارهای بندر نفت��ی فجیره ،قیمت
جهان��ی نف��ت آتی ب��ا افزایش ناگهان��ی مواجه
ش��د .نفت خام برنت با افزای��ش قیمت بیش از
ی��ک دالری به  71/71دالر در هر بش��که برای
معامالت آینده رسید و به همین شکل بهای هر
بش��که نفت متوسط وس��تتگزاس با  79سنت
افزایش به  62/45دالر رس��ید .موسسه مشاوره
انرژی جیبیس��ی در وین نیز انفجارهای فجیره
را نش��انهای نگرانکننده از رشد ریسک تجارت
سوخت در منطقه خاورمیانه دانست.

■■ضعف نظامی امارات

یک کارش��ناس نظامی برجس��ته لبنانی در
گفتوگو با ش��بکه المیادین ،نخس��تین شبکه
بینالملل��ی ک��ه حادثه بن��در فجی��ره را برمال
ساخت ،این رویداد را نشانه ضعف امنیت نظامی
امارات عربی متحده دانست .سرتیپ بازنشسته
«الیاس فرحات» گفت« :با آغاز انتش��ار اخبار،
مقامات اماراتی نتوانستند این موضوع را پنهان
نگه دارند .بهرغم امنیت پلیس��ی خوب امارات،
این حادثه نش��ان داد امنیت نظامی این کشور
در س��طح امنیت پلیس��ی آن نیست .فرحات
معتقد اس��ت شرکت بندرهای دوبی پس از این
حادثه در تدابیر امنیتی خود تجدیدنظر خواهد
کرد ،بویژه اینکه خارجیهای بسیاری مقیم این
کشور هستند.

اعالم جرم علیه آسانژ در سوئد پرونده افشاگر ویکیلیکس را وارد مرحله تازهای کرده است

استرداد!

تاریکخانه پرونده جولیان آس��انژ در سوئد
بازگشایی شد ،این در حالی است
که آسانژ با تبانی که میان دولت اکوادور و انگلیس
شکل گرفت از سفارت اکوادور در لندن دستگیر و
به زندان منتقل شد .او از دولت انگلیس و نهادهای
حقوق بشری خواس��ته منابع انتقالش به آمریکا
شوند .آسانژ موسس موسسه
افشاگر «ویکیلیکس» است
که اطالعات مختلفی از جمله
جاسوس��ی دول��ت آمریکا از
سران اروپایی را منتشر کرد.
اخب��ار ویکیلیکس ضربهای
س��خت به اعتم��اد میان دو
سوی آتالنتیک وارد کرد و در
نهایت هم آسانژ دستگیر شد
و حاال در انتظار سرنوشتش
اس��ت .در این میان در سوئد
اتهام آزار جنسی به آسانژ از جمله مواردی بود که
بالتکلیف باقی مانده بود اما در نهایت روز گذشته
«اوا مارین پرس��ون» معاون دادس��تان س��وئد از
بازگشایی پرونده اتهام جنسی آسانژ خبر داد .این
اقدام س��وئد در جهت فشار بیشتر بر مدیر وبگاه
افشاگر ویکیلیکس است 7 .سال پیش ،آسانژ به
اتهام آزار جنسی مورد تعقیب دادستانی سوئد قرار
گرفت اما در پی پناه گرفتن او در سفارت اکوادور در
لندن این اتهامها لغو شد .مسالهای که حاال مطرح
میشود استرداد آسانژ به سوئد یا آمریکاست .اگر

آسانژ به آمریکا فرستاده شود سرنوشت سختی در
انتظار او خواهد بود ،زیرا حاکمیت آمریکا به عنوان
یکی از اصلیترین ناقضکنندگان حقوق زندانیان
و آزادی بیان نقش��ه شومی برای آس��انژ دارد و او
هم بارها خواسته از استردادش به آمریکا خودداری
کنند .آسانژ  47ساله در زندانی در لندن باید 50
هفته دوران محکومیتش را
طی کند اما حاال سرنوشت او
به دادستانی سوئد گره خورده
اس��ت که به احتمال قوی از
سوی آمریکا برای اعالم جرم
علیه آس��انژ تحت فشار قرار
دارد .در ح��ال حاض��ر دولت
انگلی��س باید تصمیم بگیرد
آسانژ را به آمریکاییها تحویل
میدهد یا س��وئدیها .آسانژ
استرالیایی از سال  2012در
س��فارت اکوادور زندگی میک��رد و همانطور که
اش��اره ش��د دولت اکوادور برای خوشخدمتی به
غرب ش��رایط را برای اخراج و دستگیری او فراهم
آورد .حاال باید دید تصمیم انگلیس چه خواهد بود؛
برای چنین پروندههای خاصی فشارهای دولتها
و نهادهای امنیتی موضوعی جدی است و به نظر
نمیرسد آسانژ سرنوشت مشخصی داشته باشد،
چرا که دولت ترامپ در شرایط کنونی قطعا از تمام
ابزارهای خود برای بهبود چهره ضعیف سیاس��ت
خارجیاش استفاده میکند.

رئیسجمهور آمریکا با ارسال چندین توئیت
چی��ن را هدف حمالت لفظی ق��رار داد و این
کشور را تهدید کرد در صورتی که به یک توافق
تجاری با آمریکا دس��ت نیابد ،بش��دت آسیب
میبیند .دونالد ترامپ در توئیتر خود نوش��ت:
من آش��کارا به پرزیدنت ش��ی (رئیسجمهور
چین) و همه دوستانم در کشور چین میگویم
اگر به ی��ک توافق تجاری دس��ت نیابید ،این
کشور به شکلی بس��یار بد آسیب خواهد دید،
زیرا ش��رکتها مجبور به ت��رک چین خواهند
بود .شما یک توافق فوقالعاده داشتید که تقریبا
کامل ش��ده بود اما عقبنشینی کردید .ترامپ
در توئیته��ای دیگری در این رابطه نوش��ت:
دلیلی ن��دارد که مصرفکنن��دگان آمریکایی
به��ای تعرفهها را بپردازن��د؛ تعرفههایی که از
امروز بر چین اعمال ش��د .اگر شما محصوالت
مورد نیاز را از یک کشور دیگر که تعرفه ندارد یا
از داخل آمریکا خریداری کنید (که این بهترین
گزینه است) دیگر تعرفهای نباید بپردازید .این
یعنی تعرفه صفر .بس��یاری از شرکتهایی که
تحت تأثیر تعرفه قرار گرفتهاند در حال خروج
از چین هستند و به ویتنام یا دیگر کشورهای
آسیایی میروند.

حفتر در مصر
با آمریکاییها دیدار کرده بود

یک منب��ع آگاه میگوید ژن��رال «خلیفه
حفتر» فرمانده نیروهای شرق لیبی که هفته
گذش��ته به مصر س��فر کرده بود ،ب��ا مقامات
آمریکایی هم دیدار کرده است .روزنامه سعودی
«الشرق االوسط» بدون اشاره به نام این منبع
نوش��ت که هیأت آمریکایی شامل مسؤوالنی
از وزارت دف��اع و خارجه و فرماندهی نیروهای
آمریکایی در آفریقا «افریکوم» بوده است .این
روزنامه به نقل از یک مس��ؤول وزارت خارجه
آمریکا نیز نوش��ت :مس��ؤوالن دولتی آمریکا
با ش��مار زی��ادی از رهبران لیبی و ش��رکای
بینالمللی رایزنی میکنند تا به منظور تحقق
ثب��ات و بازگردان��دن حفتر و الس��راج به میز
مذاکرات اعمال فشار کنند .این مقام آمریکایی
که به نام وی اش��ارهای نشده است ،با اشاره به
اینکه جنگ مستمر ،غیرنظامیان بیگناه را در
معرض خطر قرار داده اس��ت و زیرساختهای
غیرنظامی را نابود میکند ،گفت :صلح و ثبات
دائمی در لیبی تنها از طریق راهحل سیاس��ی
محقق میشود .وی همه طرفهای لیبی را به
بازگشت به میز مذاکرات تحت نظارت سازمان
ملل دعوت کرد.

هشدار آمریکا به اتباعش در عراق

به فاصله کوتاهی پس از سفر ناگهانی مایک
پمپئ��و ،وزیر خارج��ه آمریکا و هی��أت بلندپایه
همراهش به بغداد ،س��فارت ای��االت متحده در
عراق به شهروندان آمریکایی در این کشور هشدار
داد .به گزارش رویترز ،س��فارت آمریکا در بغداد
در بیانیهای اعالم کرد اتباع این کش��ور تا اطالع
ثانوی از سفر غیرضروری به عراق خودداری کنند.
همچنین از آمریکاییهای حاضر در بغداد خواست
تا در مکانهای عمومی حاضر نشوند .این هشدارها
اگر چه به بهانه افزایش تنشها از س��وی وزارت
خارجه ایاالت متحده خط��اب به اتباعش صادر
میشود اما نگرانیهای واشنگتن مشخصا پس از
تهدید نیروهای تروریستی سنتکام مرکزی آمریکا
توسط بسیج مردمی عراق و همزمان با تحرکات
نظامی پنتاگون در خلیجفارس صورت میگیرد
که وحش��ت آمریکاییها از برخورد کش��ورهای
منطقه را برمال میکند.

اخراج فلهای پناهجویان از آلمان

آلمان در  3ماه نخس��ت سال  2019حدود
 5613پناهج��و را اخراج کرده اس��ت .روزنامه
دیولت در گزارشی با اس��تناد به پاسخ وزارت
کشور آلمان به درخواست فراکسیون حزب چپ
بوندس��تاگ (دیلینک) آماری را منتشر کرده
که طبق آن از ژانویه سال جاری میالدی تا ماه
مارس بیشترین تعداد عودت دادن پناهجویان
از آلم��ان بوی��ژه ب��ه مقصد کش��ورهای ایتالیا
( 600مورد) ،آلبانی (  389مورد) ،گرجس��تان
(352مورد) و مراکش ( 400مورد) بوده اس��ت؛
حدود  5هزار نفر با هواپیما اخراج ش��دهاند .نه
تنها چپهای آلمان انتقاد شدیدی به این روند
اخراجهای باالی پناهندگان وارد میکنند بلکه
ش��ورای اروپایی نیز این انتق��اد را به آلمان وارد
کرده اس��ت که در اخراج مهاجران از خشونت و
رفتاری نامناس��ب و نامطلوب استفاده میکند.
همچنین کمیته ضد شکنجه شورای اروپایی در
گزارشی درخواست کرد که روشهایی را که در
آن در افراد احس��اس درد شدید و خفگی ایجاد
میشود باید متوقف شود .مثال شرح داده شده
ک��ه افغانها در حالی که با ی��ک پرواز چارتر از
آلمان به کشورش��ان در حال اخراج بودند که 2
نفر دست و پاهایشان با کابل بسته شده بود و
در معرض خشونت نیروهای پلیس قرار داشتند.
یک افسر پلیس هم با دست گردن مردی را فشار
میداد به گونهای که نفسش به تنگ آمده بود.

