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دست امارات  در حمایت از حفتر رو   شد
 کشف موشک های آمریکایی 
در پایگاه مخالفان دولت لیبی

خدیجه عالمه زاده

مقامات نظامی لیبی اعالم کردند که در پایگاه 
بازپس گرفته شده از نیروهای وفادار به ژنرال خلیفه 
حفتر، تسلیحات ساخت آمریکا مشاهده شده است. 
در نهایت این اقدام منجر به آغاز تحقیقات از سوی 

وزارت امور خارجه آمریکا شده است.
به گزارش خبرگزاری الجزیره، دولت حاکم بر 
وفاق ملی حاکم بر طرابلس روز چهارشنبه )پنجم 
تیر ماه( شهر قاریان، یک شهر استراتژیک در جنوب 
پایتخت را از نیروهای ارتش ملی خودمختار منتسب 

به ژنرال حفتر را بازستاند.
دولت وفاق ملی گفته است در بین تسلیحاتی 
که نیروهــای آن ها توقیــف کردند؛ شــماری از 
موشک های ضد تانک جاولین در جعبه های چوبی 
با برند نیروهای متحده  عربی پیدا کردند. همچنین 
رسانه های لیبی فیلمی را منتشر کردند که نشان 
می دهد تسلیحات ساخته شــد از سوی آمریکا در 
اصل به امارات متحده عربی کــه یکی از خریداران 
اصلی تسلیحات آمریکایی و حامی اصلی بین المللی 
ژنرال حفتر است؛ در سال 2008 فروخته شده است.
محمد قنونو سخنگوی ارتش عملیاتی وفاق ملی 
روز شنبه )هشتم تیرماه( در شهر قاریان به خبرنگارن 
گفت: تسلیحات توقیف شــده برای کارشناسان 

متخصص ارسال شده و همه آن ها ثبت شدند.
وی در ادامه افزود: حــاال فرماندهان نظامی و 
رهبران سیاســی کامال از این تسلیحات نظامی و 
مهمات آگاه هستند و می توانند تصمیم درست را 

اعالم کنند.
محمد عبدالواحد خبرنگار الجزیره در گزارش 
از طرابلس گفت که دولت وفاق ملی یک ماموریت 
کشف حقایق را با هدف مستند کردن تسلیحات 
توقیف شــده و ارائه گزارشــی به منظور ارسال به 
سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد 
و احتماال برخی از کشورها همچون ایاالت متحده 

آغاز کرده است.
عبدالواحد با بیان این که کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس همواره به حفتر، تســلیحات از جمله 
پهبادهای بی سرنشــین و خودروهــای زره ای و 
جت های جنگنده را ارائــه کردند، گفت: نیروهای 
دولتی از ده ها موشک ضد تانک آمریکایی رو نمایی 

کردند.

آن ها به طور واضح گفتند که این تسلیحات از 
نیروهای ژنرال حفتر در شهر قریان توقیف شده و از 

سوی امارات متحده به آن ها داده شده بود.
هیچ گونه اظهار نظری از ســوی امارات متحده 
عربی در این مورد ارائه نشد. گزارش نیویورک تایمز 
حاکی از آن است که سفیر امارات متحده در آمریکا 
یوسف العتیبه از پاسخ به سوال در مورد منشاً این 

موشک ها، پاسخی نداده است.
تخطی از فروش سالح

اگر امارات متحده عربی این سالح ها را برای حفتر 
تامین کرده باشد؛ احتماال تخطی از توافق فروش 

سالح این کشور با آمریکا است.
راب  رینولــدز خبرنگار الجزیــره در گزارش از 
واشنگتن دی ســی گفت: قانون این است که اگر 
ایاالت متحده به امارات متحده یا هر کشور دیگری 
بفروشد، کشور خریدار مجاز نیست که این سالح 
را به کسی دیگر بفروشــد. خواه کشور یا دولتی که 
تحت تحریم های ســازمان ملل باشــد و یا در این 
مورد ظاهرا به یــک جنگ طلبی که خودش تحت 
تحریم های ســازمان ملل باشــد. یک سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای که برای الجزیره 
ارسال شده بود گفت: ما همه اتهامات سواستفاده از 
قوانین دفاعی ایاالت متحده آمریکا را به طور جدی 
پی گیری می کنیم. در ادامه این بیانیه آمده است 
که ما از گزارش هایی که منتشر شده آگاه هستیم 
و به دنبال اطالعات بیشتر در این زمینه ایم، از همه 
دریافت کنندگان تجهیزات دفاعی ایاالت متحده 

انتظارداریم تا به قوانین ما احترام بگذارند.
داگالس اٌلیوانت یک تحلیل گر دفاعی و مدیر 
شریک در شرکت مشــاوره منتی اینترنشنال به 
الجزیره گفت که حمایــت امارات متحده به حفتر 

موضوعی کامال آشکار است.
وی در ادامه افزود بــرای ما اندکی حیرت انگیز 
اســت که امارات متحده عربی انتخاب می کند که 
به جای تسلیحات چینی و یا روسی برای حفتر که 
چنین محدودیت هایی ندارند، تسلیحات آمریکایی 

را ارسال می کند.
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سید محمد محمدزاده

پــس از آنکــه رئیس جمهور دو 
کشــور چین و آمریکا در نشســت 
ســران گروه 20 در اوساکای ژاپن، 
مذاکرات مثبتی با یکدیگر داشتند، 
رسانه های دولتی چین عنوان کردند 
که چیــن و ایاالت متحــده آمریکا 
پیش از دســت یافتن بــه هرگونه 
توافقی برای پایــان دادن به جنگ 
تلخ بیــن خود با مســیری طوالنی 

مواجه هستند.
خبرگزاری رویتــرز در این باره 
نوشــت:  دو قدرت برتــر اقتصادی 
جهــان در میانــه یک جنــگ تلخ 
تجاری هستند، جنگی که دو طرف 
را بر آن داشــته تا تعرفه های سخت 
فزاینده ای علیــه واردات کاالهای 

یکدیگر اعمال کنند.
به عنوان یک پیشــرفت بسیار 

برجسته و مهم در روابط دو کشور، 
روز شــنبه )هشــتم تیر ماه( شی 
جین پینــگ، رئیس جمهور چین 
و دونالــد ترامــپ، رئیس جمهور 
ایاالت متحده در حاشــیه نشست 
گــروه بیســت در اوســاکا بــرای 
آتش بس تجــاری و بازگشــت به 

مذاکرات توافق کردند.
در همین حال اگرچــه روزنامه 
رسمی چاینا دیلی، که یک روزنامه 
انگلیســی زبان است و همواره برای 
ارســال پیام پکن به سرتاسر دنیا از 
آن استفاده می شود، عنوان کرد که 
حاال احتمال بســیار قوی تری برای 
دســت یافتن به یــک توافق وجود 
دارد، اما هیچ تضمینی برای تحقق 

چنین مسئله ای در میان نیست.
این روزنامه در سرمقاله روز شنبه 
خود نوشــت: اگرچه واشــنگتن با 
تعویق اعمــال تعرفه های اضافی بر 
کاالهای چینی به منظور گشایش 
مسیر مذاکره موافقت کرده است و 
حتی شــخص ترامپ نیز به تصمیم 

کنار گذاشــتن تحریم ها بر هوآوی 
تا پایان مذاکرات اشاره کرده است، 
اما مســائل همچنــان روی هوا و 

نامشخص است.
در ادامه ایــن ســرمقاله آمده 
اســت: توافق بر ســر 90 درصد از 
مســائل چندان محکم نیست و در 
10 درصد باقی مانده نیز تفاوت های 
بنیادین همچنان پابرجا اســت؛ بر 
همین اساس رسیدن به یک توافق 
جامعه 100 درصدی آسان به نظر 
نمی رســد، چرا که آن هــا به طور 
گســترده حتی در سطوح مفهومی 

از یکدیگر فاصله دارند.
ترامپ حتی با تغییر موضع خود 
در مورد شرکت فناوری های هوآوی، 
بزرگ ترین شرکت سازنده تجهیزات 
شــبکه مخابراتی، مبنــی بر اینکه 
شــرکت های آمریکایی می توانند 
تجهیزات به این شــرکت چینی تا 
پایان مذاکرات بفروشــند، در واقع 
پرچم سفیدی برای شی تکان داد. 
دولت ترامپ پیش تــر گفته بود که 

این شرکت چینی با توجه به روابط 
نزدیکش با دولت چین، منافع ملی 
آمریکا را در خطر قرار می دهد و در 
البی با متحدان آمریکا تالش داشت 
هوآوی را از توسعه زیرساخت های 
مخابراتی نســل آینــده 5G دور 

نگه دارد.
وانگ یی، دیپلمات ارشد دولت 
چین و رایزن دولتی در یادداشــتی 
طویل در مورد گــروه 20 که پس از 
بازگشــت هیأت این کشور به پکن 

از ســوی وزارت امور خارجه چین 
منتشر شد، نوشــت که دیدار شی و 
ترامپ یک سینگال مثبت به جهان 
صادر کرد. وانگ در ایــن بیانیه که 
اواخر روز شنبه منتشر شد گفت: با 
وجود تداوم مســائل بین دو کشور، 
چین اطمینان دارد تا زمانی که هر 
دوی آن ها به اجماع حاصل شــده 
از سوی رهبرانشــان پایبند باشند، 
می توانند مســائل خود را بر اساس 

احترام متقابل حل کنند.
اظهارنظــر ترامــپ در مــورد 
هــوآوی، منجر به طوالنی شــدن 
کنفرانس خبری وی در اوساکا پس 
از دیدار وی با شی شد؛ این نشست 
خبری که بیشــتر از یک ســاعت 
به طول انجامید، استقبال چندانی 
از سوی چین نداشت و مقامات این 
کشور با احتیاط در مورد آن صحبت 
کردند. کلمه هوآوی به هیچ عنوان 
در دیــدار دیپلمات های ارشــد دو 
کشور در حاشیه گروه 20 ذکر نشد.

وانگ شیائولونگ، فرستاده ویژه 
وزارت امور خارجه  چیــن در امور 
گــروه 20 و رئیــس دپارتمان امور 
اقتصاد بین الملــل این وزارت خانه 
گفت: اگر ایاالت متحــده چیزی را 
که در مورد هــوآوی گفته اجرایی 
کند، آنوقت چین به طور یقین از آن 

استقبال می کند.
وانــگ بــه خبرنــگاران گفت: 
قــرار دادن محدودیت هــا فــرای 
شــاخص های فناوری و اقتصادی 
به طور یقین منجر به وضعیت باخت-

باخت می شــود. بنابراین اگر طرف 
آمریکایی بتواند آن چیزی که گفته 
است را انجام دهد، به طور حتم از آن 

استقبال می کنیم.
وقفــه در تنش هــا احتمــاال از 
سوی جامعه تجاری و بازارها مورد 
استقبال قرار بگیرد، چرا که جنگ 
تجاری در هر دو طرف اقیانوس آرام 
منجر به تنش و التهــاب در بازارها 
شده اســت. جیکوب پارکر، معاون 
رئیــس عملیات چین در شــورای 
تجــاری  آمریکا - چیــن گفت که 
بازگشــت به مذاکرات خبر خوبی 

برای جامعه تجاری بود و اطمینان 
بیشتری را به روابطی که آرام آرام رو 

به اضمحالل می رفت، بازگرداند.
وی ادامه داد: حاال مرحله سخت 
کار فرا رسیده و آن مرحله ای است 
که چین و آمریکا بر سر بیشتر مسائل 
سخت در رابطه خود باید به اجماع 
برسند؛ اما با پایبندی مقامات ارشد 
ما امیدوار به این موضوع هســتیم و 
این مسئله دو طرف را بر مسیر پایدار 
برای رسیدن به راه حل قرار می دهد.

پارکــر ادامه داد:  صــدای چین 
همچنان که جنــگ تجاری پیش 
مــی رود و وخیم تــر می شــود، 
گوش خراش تــر شــده اســت که 
می گویــد: منتظر کتــک خوردن 
نمی ماند و تسلیم فشارها نمی شود 

و اینکه تا آخرین نفس می جنگد.
حساب تائوران نوتز، یک حساب 
تأثیرگــذار در نرم افزار واتس اپ که 
از سوی روزنامه چاینا اکونومیکس 
اداره می شــود، گفتــه اســت که 
ایاالت متحده حاال می داند که چین 
قصد تســلیم شــدن ندارد و  اینکه 
تعرفه بر کاالهای چینی در کشــور 
خودشــان بســیار اقدام نامحبوبی 

بوده است.
این حســاب در ادامه می افزاید: 
ما قبال این موضــوع را گفته بودیم 
روابــط و اصطــکاک بیــن چین و 
ایاالت متحده یک مسئله بلندمدت، 
دشوار و پیچیده است. مبارزه و سپس 
مذاکره، مبارزه و سپس مذاکره! این 

یک حالت طبیعی است.

اعالم آتش بس تجاری میان  چین و آمریکا، تضمینی برای توافق نیست

گرفتار در چرخه مبارزه و مذاکره

روز شنبه )هشتم تیر 
ماه( شی جین پینگ، 

رئیس جمهور چین و دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور 

ایاالت متحده در حاشیه 
نشست گروه بیست در 

اوساکا برای آتش بس 
تجاری و بازگشت به 

مذاکرات توافق کردند

یک دیپلمات چینی: قرار 
دادن محدودیت ها ورای 

شاخص های فناوری و 
اقتصادی به طور یقین منجر 

به وضعیت باخت - باخت 
می شود. بنابراین اگر طرف 
آمریکایی بتواند آن چیزی 
که گفته است را انجام دهد، 
به طور حتم از آن استقبال 

می کنیم

گزارش

کیم جونگ اون رهبر کره شــمالی و دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا که تاکنون 2 دیدار 
شکست خورده داشــته اند، برای سومین بار و 
این بار در منطقه غیرنظامی دو کره با یکدیگر 

دیدار کردند.
ترامپ با عبور از خــط مرزی کره جنوبی به 
کره شمالی، به اولین رئیس جمهور تاریخ آمریکا 
تبدیل شد که وارد خاک کره شمالی می شود. 
این دیدار در شــرایطی صورت می پذیرد، که 
دو دیــدار قبلی ترامــپ با رهبر کره شــمالی 
به جهت زیاده خواهی های رئیس جمهور آمریکا 

بی نتیجه پایان یافته بود.
ایوانکا ترامپ دختر و مشــاور ترامپ و جرد 
کوشنر داماد ترامپ و مایک پامپئو وزیر خارجه 
آمریکا نیز او را در این دیدار همراهی می کردند.

آن ها در حالی صبح یک شنبه به وسیله یک 
فروند بالگــرد وارد منطقه شــدند که پیش تر 
دونالد ریگان، جرج دبلیو بــوش و باراک اوباما 
رؤسای جمهور پیشــین آمریکا با تدابیر شدید 

امنیتی از آن دیدار کرده بودند.
بنابــر تصاویر دریافتی زنده از رســانه های 
خبری، دونالد ترامپ با گام برداشتن به سوی 
خاک کره شمالی با کیم جونگ اون دست داد و 
خوش و بش کرد و سپس به همراه کیم از خط 
مرزی نمادین میان دو کشور عبور کرد. ترامپ 
اولین رئیس جمهور آمریکاست که وارد خاک 

کره شمالی شده است.
ترامپ پس از دســت دادن با کیــم و گام 
برداشتن دو رهبر به ســمت خاک کره شمالی 
به خبرنــگاران گفت: می خواهــم بگویم این 

افتخاری اســت که نصیب من شد. عبور از این 
خط افتخار بزرگی است، پیشرفت بزرگی است، 

دوستی بزرگی ایجاد شده است.
ترامپ از کیــم برای حضــور یافتن در این 
مالقات تشــکر کرد و گفت: مــا از روز اولی که 
مالقات کردیم از یکدیگر خوشــمان آمد و این 

بسیار مهم است.
هنگامی که خبرنگاری از رهبر کره شمالی 
پرسید چه زمانی به آمریکا سفر می کند ترامپ 

پاسخ داد: همین حاال از او دعوت می کنم.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز گفت: 
در حال حرکت به سوی پایان دادن به گذشته 

تاسف بار بین دو کره هستیم. 
در ادامه کیم از ترامپ خواســت تا از روابط 
خوب بیــن آن دو برای ایجــاد خبرهای بهتر 
اســتفاده کند. کیم گفت: بــاور دارم دیدار ما 
در این محل که نمادی از تفرق و گذشــته ای 
خصمانه است، به جهان نشــان می دهد که ما 
زمان حالی جدید ساخته ایم و دیداری مثبت و 

رو به جلو خواهیم داشت.
وی افــزود: دوســتی عالــی بیــن من و 
رئیس جمهور ترامپ وجود دارد. فکر نمی کنم 
اگر چنین دوســتی بزرگی بین ما نبود چنین 
روزی چنین دیداری را می توانســتیم ترتیب 
دهیم. مایل هســتم از این پیونــد قوی برای 
ساختن خبرهای خوب بیشتری که هیچکس 

انتظارش را ندارد استفاده کنم.
ترامپ گفت: اگــر او )کیم( بــه این دیدار 
نمی آمــد رســانه های چهــره بــدی از من 

می ساختند.

وی افزود : به خاطر خواهش از من برای عبور 
از خط مرز متشکرم. نمی دانســتم قرار است 
چنین خواهشــی از من کنید. فکر کردم شاید 
چنین کاری کنید اما برای انجام آن در صورت 

درخواست شما آماده بودم.
ترامپ افزود: همان طور که آقای کیم گفت 
این لحظه ای تاریخی بود. ما روابط بسیار خوبی 
ایجاد کردیم، قبل از آنکه من رئیس جمهور شوم 
شــرایط برای کره جنوبی، کره شمالی ژاپن و 
همه جهان بسیار خطرناک بود. از بودن در کنار 

کیم لذت می برم و متشکرم.
برخی خبرنگاران حاضر در محل می گویند 
که کل دیدار در حدود ده دقیقه طول کشیده 

است.
 خبرنگارانی که می خواســتند برای تهیه 
گــزارش وارد اتاق برگــزاری دیدار شــوند با 
محدودیت هایی مواجه بودند و آنچه از تصاویر 
مشــخص بود، برخی موفق به پوشش خبری 

نشدند.
پایگاه اینترنتی شــبکه خبری ســی ان ان 
نوشت، استفانی گریشام، سخنگوی مطبوعاتی 
کاخ سفید، با مقام های کره شمالی در منطقه 

غیرنظامی میان دو کره گالویز شد.
این حادثه در محل استقرار خبرنگاران کاخ 

سفید روی داد.
در پی این اتفاق، خبرنگاران کره شــمالی 
با عجله وارد اتاقی شــدند کــه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون، رهبر 
این کشور مشغول گفت وگوی خصوصی بودند.

یک منبع آگاه گفت که گریشام با مقام های 

کره شمالی درگیر شده و پوستش کمی کبود 
شده است.

کمی بعد گریشــام در حالی دیده شــد که 
داشت خبرنگاران را به خارج از ساختمان محل 

دیدار کیم و ترامپ راهنمایی می کرد.
ترامپ همچنین گفت: هنگامی که رئیس 
جمهور آمریکا شــدم، رویارویی بسیار بسیار 
بزرگی وجود داشــت و اکنون رویارویی کمتر 
شده است. این افتخاری برای من و رهبر ]کیم[ 

است.
با ورود دو رهبر به خاک کره شــمالی، کیم 
جونگ اون به خبرنگاران گفت: رئیس جمهور 
همین حاال وارد ]کره شــمالی[ شــد و اولین 
رئیس جمهور آمریکا شد که از کشور ما دیدار 
می کند. این ابراز اشــتیاق او برای از بین بردن 
خشونت های گذشــته و باز کردن راهی برای 

آینده جدید است.
ترامپ در ادامه سخنان کیم گفت: این برای 
من افتخاری اســت. انتظارش را نداشتم. گام 
برداشــتن بر روی خط ]مرزی[ افتخار بزرگی 
بود. پیشــرفت بزرگی حاصل شــد و این یک 

دوســتی عالی اســت. این بیانیه ای کوتاه بود. 
بنابراین می خواهم از شــما تشکر کنم. سپس 
ترامپ به سوی کیم چرخید و گفت: قرار است 
برویم و برای مدتی صحبــت کنیم. چیزهای 

مثبت زیادی در حال اتفاق افتادن هستند.
ترامپ و کیم برای اولین بار در سال 2018 
در ســنگاپور دیدار کردند، دیــدار این دو به 
یک بیانیه دو صفحه ای انجامید که بســیاری 
از کارشناســان آمریکایی نیــز آن را بی ارزش 
خواندند. دیدار بعدی آنها در هانوی، پایتخت 
ویتنام برگزار شــد کــه هیچ نتیجــه ای در بر 

نداشت و یک شکست تمام عیار بود. 
رویترز گزارش داده بود کــه در این دیدار، 
ترامــپ روی کاغذی خواســته های آمریکا را 
نوشت و تحویل کیم داد. این خواسته ها، چیزی 
شبیه به مدل لیبی را برای کره شمالی تداعی 
می کــرد. پیونگ یانگ نیز با این خواســته ها 

مخالفت کرد.
شایان ذکر است، در جریان این مذاکرات، 
واشنگتن حاضر نشده هیچ یک از تحریم های 

آمریکا علیه کره شمالی را لغو کند.

کیم و ترامپ در منطقه غیرنظامی میان دو کره دیدار کردند

اولین ورود یک رئیس جمهور آمریکا به خاک کره شمالی


