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مخالفت سازمان ملل با درج نام اسرائیل 
در فهرست ناقضان حقوق کودکان

دبیرکل سازمان ملل همچنان با درج نام ارتش 
رژیم صهیونیستی در لیست ناقضان حقوق کودکان 
در مناطق درگیری مخالفــت می کند. به  گزارش 
الجزیره، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در 
گزارشــی درباره دولت ها و گروه های مسلحی که 
حقوق کودکان را در مناطق درگیر نقض می کنند، 
از مقامات رژیم صهیونیستی خواست به بازنگری و 
تقویت اقدامات برای ممانعت از استفاده زیاد از زور 
و تضمین عدم استفاده از زور جز به هنگام ضرورت 
و کاهش پیامدهای عملیات نیروهــای ارتش بر 
کودکان و تضمین مجازات در تمــام مواردی که 
کودکان کشته می شوند، بپردازند. گوترش همچنان 
تصمیم گرفت نــام ارتش رژیم صهیونیســتی را 
در لیست ســیاه دولت ها و گروه هایی که به نقض 
حقوق کودکان در مناطــق درگیر می پردازند قرار 
ندهد اما این ارتش را مســئول بیشــتر نقض های 
سنگین علیه کودکان طی ســال ۲۰۲۰ در کرانه 
باختری از جمله قدس شرقی و غزه و اراضی اشغالی 
دانست. در این گزارش گوترش از رژیم صهیونیستی 
خواست به تحقیقات درباره مواردی بپردازد که در 
آن از سالح استفاده کرده است. گوترش همچنین 
خواهان پایان بازداشــت اداری کودکان و ممانعت 
از هرگونه بدرفتاری حین بازداشت و یا تالش برای 
عضوگیری از کودکان شــد. در گــزارش گوترش 
آمده است: ســازمان ملل درباره ۳۰ حمله ارتش 
رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان به مدارس و 
بیمارستان ها در غزه و کرانه باختری تحقیق کرده 
است. گوترش همچنین در اقدامی جانبدارانه در 
گزارش خود انصاراهلل یمن را در لیست سیاه قرار داد،  
در حالی که از درج ناهم عربستان خودداری کرد. 
گوترش همچنین ارتش میانمار را در لیست سیاه 
ناقضان حقوق کودکان در مناطق درگیر قرار داد. 
در این گزارش ارتش سوریه نیز در لیست سیاه قرار 
داده شده است. در این گزارش تأکید شده است: به 
رغم کاهش نقض حقوق کودکان در مقایسه با سال 
۲۰۱۹ سازمان ملل همچنان از تعداد کودکانی که به 
دلیل استفاده از سالح حین عملیات اجرای قانون 

کشته یا معلول شده اند، ابراز نگرانی می کند.
    

سازمان ملل خواستار توقف ارسال 
سالح به میانمار شد

مجمع عمومی ســازمان ملل خواستار توقف 
ارسال تسلیحات به میانمار شده و از ارتش این کشور 
خواست تا به نتایج انتخابات نوامبر احترام گذاشته 
و زندانیان سیاسی به ویژه آنگ سان سوچی را آزاد 
کند. به گزارش رویترز، مجمع عمومی سازمان ملل 
چندین ماه پس از کودتای اول فوریه که به سرنگوی 
دولت منتخب سوچی به دست ارتش میانمار منجر 
شد، با حمایت ۱۱۹ کشور قطعنامه ای را به تصویب 
رساند. بالروس درخواســت کرد تا متن آن به رای 
گذاشته شود و تنها کشوری بود که با آن مخالفت 
کرد. همچنین ۳۶ کشور از جمله چین و روسیه رای 
ممتنع دادند. کریستین شرانر بورگنر، نماینده ویژه 
سازمان ملل در امور میانمار پس از این رای گیری در 
مجمع عمومی گفت: خطر یک جنگ داخلی تمام 
عیار واقعی است. زمان مهم است. فرصت برای ملغی 
کردن تصرف ارتش کم میشود.  برخی از کشورهای 
ممتنع، این بحران را مساله داخلی میانمار دانستند، 
برخی دیگر فکر کردند که این قطعنامه موثر نیست 
و برخی هم تاکید داشتند که این قطعنامه به شکلی 
مناسب به مســاله حدود یک میلیون مسلمانان 
روهینجایی که چهار سال پیش مجبور شدند به علت 
سرکوب نظامی از میانمار بگریزند، رسیدگی نمیکند. 
سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل گفت: قطعنامه 
سازمان ملل یک پیام قدرتمند ارسال میکند؛ اینکه 
خونتای ارتش را غیر مشروع میداند، سوءرفتارها و 
خشونتهای آن علیه مردم خودش را محکوم کرده 
و انزوای آن را در چشم جهانیان به نمایش میگذارد. 
آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل روز جمعه 
با ترغیب ســازمان ملل به انجام اقدامی، در جمع 
خبرنگاران گفت: نمیتوانیم در جهانی زندگی کنیم 
که کودتاهای نظامی به یک هنجار تبدیل شده اند. 

این اصال قابل قبول نیست.
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فرشاد گلزاری

ایاالت متحده به عنوان بزرگترین 
اقتصاد دنیــا در برهه های مختلف 
سعی کرده تا سیاست های اقتصادی 
خود را به نحوی پیــش ببرد که اگر 
هزینه ای در آن ســوی دنیا از طرف 
واشنگتن انجام می شود، چندی بعد 
بتواند چندین برابر از این هزینه ها را 
جای دیگری به دست بیاورد. برای 
درک بهتر این ماجرا بد نیســت به 
مقاله ای از توماس فریدمن، تحلیلگر 
و ستون نویس نام آشــنای روزنامه 

نیویورک تایمز اشاره کنیم. 
او چنــد ســال پــس از آنکــه 
آمریکایی ها به بهانه وجود ســالح 
کشتار جمعی به عراق لشگرکشی 
کــرده و حکومت بعث بــه رهبری 
صدام را ســاقط کردند، در مقاله ای 
به این موضوع اشاره کرد که اساساً 
چرا واشنگتن دســت به این اقدام 
زد؟ فریدمن در آن روزگار به صورت 
عریان و مشــخص اعالم کرد برای 
آنکه بتوانید به دلیــل این اقدام پی 
ببرید بایــد در ابتدا نقشــه عراق را 
جلوی خودتان بگذارید و ســپس 

بررســی کنید که عمده نیروهای 
آمریکا در کــدام مناطق مســتقر 
شــده اند. او در پایاِن مقاله مذکور 
این نتیجــه را به عنــوان خروجی 
منتشر کرد که آمریکایی ها و حتی 
بریتانیا و ســایر متحدین واشنگتن 
اساساً از مناطقی وارد عراق شده اند 
که بیشــترین ذخیره هــای نفتی 
در آن نقــاط وجــود دارد. فریدمن 
خیلی واضح و شفاف به مخاطبانش 
فهماند که آمریکایی ها عماًل به دلیل 
قبضه منابع انرژی عــراق، صدام را 
سرنگون کردند؛ چراکه ورود نظامی 
آنها به بغداد با کمک ارتش بریتانیا، 
هیچگونه مجوزی از ســوی شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد نداشت 
و در زمــره جنگهای بــدون مجوز 

قلمداد می شود. 
چنــدی بعــد هــم فریدمن در 
مقاله ای تحقیقــی این موضوع را به 
اثبات رساند که آمریکایی ها چندین 
برابر آنچه در عراق هزینه کرده اند، با 
دستبرد به منابع انرژی و همچنین 
ســایر ذخایر روزمینی و زیرزمینی 
به دســت آورده اند. در اوایل ســال 
۲۰۱۰ هم گزارشــی از ســوی او با 
محوریت آغاز بحران سوریه منتشر 
شد که بعدها حرف او درست از آب 

درآمد؛ چراکه نظامیان آمریکا پس 
از گذشت یک دهه جنگ و خونریزی 
در این کشور، هم اکنون در قسمت 
شمال و شمال غربی سوریه و دقیقاً 
جایی که چاه های نفت ســوریه در 
آنجا قرار دارد مســتقر هستند! بر 
همین اساس در طول دو دهه اخیر 
هر جنگی که از سوی ایاالت متحده 
به راه افتاده، درون خود تامین منافع 
برای ایاالت متحده را دربرداشــته 
اســت. این منافع در پــالن کلی بر 
اساس سیاست کالن ایاالت متحده 
طحرح ریزی می شود اما مسئولیت 
اجرای آن به عهده روســای جمهور 

این کشور است. 
به عنوان مثــال در زمان دونالد 
ترامپ، شــاهد آن بودیم که بارها 
و بارها اخبــار متعــددی از خروج 
نظامیان آمریکا یا جابجایی آنها در 
سطح منطقه منتشر شد که بسیاری 
از آنها بــه صــورت دوره ای انجام 
می شــد و هیچ ســناریوی خاصی 
پشــت آن قرار نداشــت. اما حاال با 
تعویض قدرت در کاخ سفید و آمدن 
جو بایدن، این روند تــا حد زیادی 

تغییر پیدا کرده است. 
این تغییرات صرفاً در تاکتیک ها 
و نحوه اجرای سیاست های کالن رخ 

داده و به همیــن دلیل بهم خوردن 
پازل ســابق، تا حد زیــادی به نوع 
دیــدگاِه حزب دموکرات  بســتگی 

دارد. 
دموکرات ها به دنبال برون گرایی 
در سیاست خارجه هســتند و این 
در حالیســت که جمهوریخواهان 
از قدیم االیام تمرکز بــر دورن را در 
دستور کار داشــته اند. با این تفسیر 
اگر به مقاله اخیر وال استریت ژورنال 
نگاهی گذرا بیاندازیم می بینیم که 
بایدن و تیمش در حال اجرای یک 
پروژه جدید و البتــه خطرناک در 

خاورمیانه هستند. 

تزریق بحران برای بازگشت
مطابــق گــزارش روزنامــه 
وال اســتریت ژورنال، واشــنگتن 
تصمیم گرفته که ۸ ســامانه دفاع 
موشــکی پاتریوت و همچنین یک 
سامانه موشکی تاد را از کشورهایی 
مانند عربستان، کویت، اردن و عراق 

خارج کند. 
در این گزارش که به نقل از چند 
مقــام آگاه وزارت دفاع آمریکا تهیه 
و به چاپ رســیده، اعالم شده است 
که این تصمیم شامل خروج صدها 
نظامی در واحدهایی می شــود که 
از این سیستم ها اســتفاده یا از آن 
پشــتیبانی و حفاظــت می کردند. 
مقامات آمریکایی که نامشان فاش 
نشده توضیح دادند که روند کاهش  
نظامیان کــه قباًل گزارشــی از آن 
داده نشــده بود، از اوایل ماه جاری 
میالدی آغاز شده است. این گزارش 
در حالی منتشــر شــده که پیشتر 
در جریان تماس تلفنــی در تاریخ 
دوم ژوئن، لوید آســتین، وزیر دفاع 
آمریکا، تغییرات مذکور را به محمد 
بن سلمان ، ولیعهد سعودی اطالع 
داده و گفته بود بخش اعظمی از این 
تجهیزات نظامی که قرار است خارج 
شــوند، در خاک عربستان سعودی 

واقع شده است. 
در این میــان امــا پنتاگون هم 
ساکت ننشت و گزارش وال استریت 
ژورنــال را تاییــد کرد. جســیکا 
مک نولتی، ســخنگوی وزارت دفاع 
آمریکا روز گذشته )شــنبه( اعالم 
کرد کــه وزیر دفاع دســتور خارج 
کردن برخی نیروهــا و تجهیزات از 
منطقه را طی تابستان جاری صادر 
کرده اســت. او همچنین اعالم کرد 
که این مسئله به طور ویژه تجهیزات 
دفاع هوایی را هــم در بر می گیرد؛ 
چراکه این تجهیزات برای نگهداری 
و تعمیــرات به آمریــکا بازگردانده 
می شود و مابقی آن به مناطق دیگر 
منتقل می شود. در این میان از دیروز 
تاکنون دو سوال مهم ذهن بسیاری 
از تحلیلگــران را به خود مشــغول 

کرده است. 
نخســت اینکه تجهیزات مذکور 
قرار اســت از خاورمیانه و حاشــیه 
خلیج فارس به کجا منتقل شــود؟ 
سوال دوم هم این اســت که اساساً 
چرا ایاالت متحــده در حال خارج 

کردن دفــاع موشــکی پاتریوت و 
کاهش نیروهای خــود بعالوه کم 
کردن اسکادران های جنگنده اش 
در منطقه است؟ پاســخ سوال اول 
تا حد زیادی مبهم است اما بسیاری 
معتقدند که ایاالت متحده احتماالً 
بخشی از این تجهیزات را به نزدیکی 
مرزهای چین و روســیه، یعنی در 
خاک متحدان خــود مانند ژاپن یا 
کشورهای اروپای شــرقی منتقل 
می کند. اما در مورد پاســخ ســوال 
دوم باید توجه کرد کــه این اقدام تا 
حدودی به مســاله خروج نظامیان 
آمریکا از افغانستان که قرار است ۱۱ 
سپتامبر سال جاری میالدی انجام 

شود مربوط است. 
بر اساس مستنداتی که اندیشکده 
َرند منتشــر کرده، آمریکایی ها در 
حال تحمیل هزینــه به رقبای خود 
مانند چین و روســیه در افغانستان 
هســتند و همیــن رونــد را برای 
کشــورهای ثروتمند منطقه دنبال 
خواهند کرد؛ به گونــه ای که آنها با 
خروج تجهیــزات و نیروهای خود 
از منطقــه خاورمیانــه و حاشــیه  
خلیــج فــارس ســعی می کنند تا 
نیروهــای بومی را مجــدداً درگیر 
بحران جدید کنند تا پس از تعمیق 
بحران، کشــورهای منطقه از آنها 
درخواست کنند تا برای سر و سامان 
دادن به اوضــاع خاورمیانه، مجدداً 
وارد این جغرافیا شــوند. این دقیقاً 
همان پــروژه مشروعیت ســازی 
اســت که ایاالت متحــده در زمان 
پیدایش داعش در عراق و ســوریه 
کلیــد زد و حــاال دموکرات هــا 
مجــدداً در حــال »پلیتیک زدن 
 بــه خاورمیانــه« هماننــد آن 

دوران هستند. 

پنتاگون خروج برخی نیروها و تجهیزات آمریکا از منطقه را تایید کرد؛

پلیتیک دموکرات ها به خاورمیانه 
آمریکا با خروج تجهیزات 
خود از منطقه خاورمیانه 
سعی می کند تا نیروهای 

بومی را مجدداً درگیر بحران 
جدید کند تا پس از تعمیق 

بحران، کشورهای منطقه از 
آنها درخواست کنند برای 

سر و سامان دادن به اوضاع 
خاورمیانه، مجدداً وارد این 

جغرافیا شوند

وال استریت ژورنال اعالم 
کرده که لوید آستین، 

وزیر دفاع آمریکا، خروج 
تجهبزات از منطقه را به 

محمد بن سلمان  ولیعهد 
سعودی اطالع داده و 

گفته بود بخش اعظمی از 
تجهیزات نظامی که قرار 

است خارج شوند، در خاک 
عربستان سعودی واقع 

شده اند

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن به پایگاه ملک خالد عربستان 
خبر داد. به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته به جنبش 
انصاراهلل با انتشار توییتی اعالم کرد که پایگاه هوایی ملک خالد واقع در شــهر خمیس مشیط عربستان بامداد روز 
گذشته )شنبه( با پهپاد قاطف هدف قرار گرفته است. وی این حمله را دقیق خواند 
و افزود: حمله به مواضع عربستان پاســخی طبیعی و قانونی به تشدید تجاوزها و 
محاصره همه جانبه علیه یمن است. ائتالف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان 
سعودی نیز با تأیید این حمله مدعی شد که پدافند هوایی این ائتالف یک فروند 
پهپاد را در خمیس مشیط عربستان رهگیری و منهدم کرده است. هنوز اخباری 

از میزان خسارات وارد شده طی این حمله منتشر نشده است. 

رئیس جمهوری ونزوئال گفت، منتظر دولت بایدن است تا درباره توافقی که موجب کاهش تحریم های آمریکا علیه 
این کشور غنی از نفت میشود، مذاکره کند. نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال در مصاحبه با بلومبرگ گفت به 
حصول توافق با آمریکا که بتواند موجب ورود سرمایه گذاری خارجی به کشورش به ویژه در صنعت نفت آن شود، امید دارد. 
با این حال او گفت: فعال هیچ سینگال مثبتی دریافت نشده است. هیچ چیز. مادورو 
گفت: اگر ونزوئال نتواند نفت تولید کرده و آن را بفروشد، نتواند طال تولید کرده و آنرا 
بفروشد، نتواند بوکسیت تولید کرده و آنرا بفروشد، نتواند آهن و غیره تولید کرده و به 
فروش برساند و در کل نتواند از بازار بین المللی کسب درآمد کند، چگونه قرار است 
به دارندگان اوراق قرضه ونزوئال پول پرداخت کند. رئیس جمهوری ونزوئال گفت، 
این کشور از ظلم غیرمنطقی، افراطی و بی رحمانه ایاالت متحده خالص شده است. 

مادورو منتظر مذاکره با دولت بایدن استحمله پهپادی انصاراهلل یمن به پایگاه ملک خالد عربستان

وزیر خارجه پاکستان گفت، آمریکا باید به صورت 
سیستماتیک از افغانستان خارج شود تا از وقوع آنچه 
در دهه ۹۰ میالدی در پی خروج نیروهای شوروی از این 
کشور رخ داد، جلوگیری کند. به گزارش آناتولی، شاه 
محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان در یک نشست 
خبری در آنتالیا ترکیه گفت کــه اگر خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانستان به صورت سیستماتیک نباشد، 
نگران خواهیم بود که افغانستان شاید بار دیگر اوضاعی 
را تجربه کند که مربوط به دهه ۹۰ میالدی اســت که 
مربوط می شود به خروج نیروهای شوروی از افغانستان 
و این کشور را دچار هرج و مرج، جنگ داخلی و بی ثباتی 
کرد. وی افزود: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 
که قرار است ۱۱ سپتامبر ســال جاری میالدی تمام 
شود بایستی به روشی مســئوالنه صورت گیرد. مردم 

افغانستان بیشترین هزینه را بابت جنگ در کشورشان 
پرداخت کردند و پس از آن پاکستانی ها هستند. ما ۸۳ 
هزار تن را در نتیجه تروریسم از دست دادیم و اقتصاد 
ما بیش از ۱۲۸ میلیارد دالر ضرر کرد. وزیر امور خارجه 
پاکســتان گفت: ما به دنبال یک مــوج جدید دیگر از 

مهاجران و پناه جویان نیستیم. 

مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد 
ایــن اتحادیه قصد کمک بیشــتری به لبنــان را که با 
بحران اقتصادی هولناکی مواجه است، دارد. به گزارش 
روسیاالیوم، جوزپ بورل، مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در کنفرانس مطبوعاتی بر لزوم تســریع 
در روند اصالحات در لبنان تأکید کرد و گفت: ما تمایل 
و توانایی کمک بیشتر به لبنان را داریم. بحرانی که لبنان 
با آن مواجه است به دلیل عوامل داخلی است نه خارجی. 
بحران اقتصادی لبنان هولناک اســت. وی گفت: باید 
دولت لبنان تشکیل شود و اصالحات مطلوب به شکل 
فوری اتخاذ شود. لبنان در لبه پرتگاه است و نمی توان 
زمان بیشتری را از دســت داد. او که روز گذشته )شنبه 
۱۹( به بیروت سفر کرده پس از دیدار با »میشل عون«، 
رئیس جمهور لبنان، در کنفرانسی مطبوعاتی تأکید کرد 

که در دیدار با عون ضمن ابراز هم بستگی با ملت و ارتش 
لبنان نسبت به وضعیت این کشور ابراز نگرانی کرده است. 
وی افزود که اتحادیه اروپا آماده برعهده گرفتن نقش در 
حمایت مستقیم ملت لبنان است و از رهبران سیاسی 
لبنان خواست که مسئولیت خود را بر عهده بگیرند و در 

این کشور دولت تشکیل دهند.

اسالم آباد: آمریکا باید به صورت سیستماتیک از افغانستان خارج شوداتحادیه اروپا: لبنان در لبه پرتگاه است
خبرخبر


