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خطربستهشدن«آسمانهایباز»

اعــام خــروج آمریکا از معاهده آسمان هــای باز
( )Open Skies Treatyبا 35عضو ،نمونه دیگری
ازپایبندنبودندولتترامپبهمعاهداتبینالمللی
اســت .طــرح اولیه ایــن معاهده در زمــان ریاست
جمهوری آیزنهاور مطرح شدولی تا زمان بوش پدر
به نتیجه نرسید و درنهایت نیز در  2002در زمان
بوشپسرنهاییواجراییشد.براساساینمعاهده
کشورهای امضا کننده میتوانند بر فراز محدوده
سرزمینیکشورهایعضوباهواپیماهایغیرمسلح،
بهشکلکوتاهمدتوازقبلاعالمشده،پروازکنند؛
مهمترینکارویژهاینمعاهدهجمعآوریاطالعاتاز
سایرکشورهاست.بهانهخروجآمریکاازاینمعاهده،
نقض آن توسط روسهاست .دولت ترامپ بدون
مشورتباکنگرهوبرخالفقانونیکهدولترامکلف
به اطالع رسانی به کنگره  120روز قبل از اعالم
خروج میکرد ،این مسئله را مطرح کرده است.
در این میان تندروهای کنگره و جمهوریخواهان
افراطیازخروجازاینمعاهدهاستقبالکردندودر
نقطه مقابل دموکراتها و حامیان ایده خلع سالح
مخالف خروج هستند و این اقــدام را مانعی برای
تمدید معاهده نیواستارت با روسها میدانند که
بهزودیمنقضیخواهدشد.آنهامعتقدندخروجاز
اینمعاهدهآمریکارامنزویمیکندواهرمکنترلبر
روسیهراازآمریکامیگیرد.مخالفانخروجمعتقدند
ایــن اقــدام بــدون هیچ دســتــاوردی به اتحادهای
نظامی آمریکا لطمه می زند و متحدان این کشور را
دلسردمیکندواگرمعاهدهکاملنابودشودروسیه
آزادانهترمیتوانداقدامکند.درنقطهمقابلموافقان
خروجازمعاهدهاستداللمیکنندکهماهوارههای
تجاریهماکنونمیتواندنظارتکافیبرتحرکات
پایگاههاینظامیکشورهاراداشتهباشدونیازیبه
این توافق نامه نیست .پنتاگون نیز از اقدام ترامپ
حمایتواعالمکردهدرتالشاستبرایجایگزینی
معاهده آسمان بــاز به شیوه دیگری اقــدام کند.
جهتگیریسیاستخارجیترامپدراینموارددر
راستای احیای رقابتهای قدرتهای بزرگ است
کهدرتماماسناددولتویمشهوداست.

کارتون روز

کاریکاتور روزنامه القدس العربی؛ کمک های
پزشکی بهانه ای برای عادی سازی روابط عرب ها
با رژیم صهیونیستی به زیان فلسطینی ها

آمــریــکــا و بعضی دیــگــر از کــشــورهــای ائتالف
بینالمللی به اصطالح ضدداعش پرچمهایشان
را درپنج پایگاه کوچک اما کلیدی عراق پایین
کشیدند ،اســنــاد و مــدارکــی را کــه دیگر الزم
نداشتند اما نباید به جا میگذاشتند سوزاندند،
کولهپشتیها را بستند و به قولی کلید را تحویل
صاحبخانهیعنیارتشعراقدادندواینقرارگاهها
را ترک کردند.به نوشته روزنامه فرامنطقهای
الشرق االوســط ،ازجمله پایگاههای مذکور یک
فرودگاه در موصل و یک مرکز استراتژیک نظامی
در منطقه القائم واقع در مرزهای مشترک سوریه
و عــراق اســت .در گــزارش بــازرس کل پنتاگون
اذعانشدهاستکهبهرغمبرنامهریزیبلندمدت
در گذشته برای انتقال و تحویل این پنج پایگاه
به نیروهای عراق اما به دلیل افزایش تهدیدات

پنتاگون:بهدلیلتهدیداتگروههایمقاومت ۵،پایگاهنظامیرابهبغدادتحویلدادیم

بنبستیانکیهادرعراق

گروههایمقاومتعراقی،روندتحویلتسریعشد.
ازپاییزگذشتهبیشاز 210موشکبهپایگاههای
نیروهای آمریکا و ائتالف درعــراق شلیک شده
اســت ،حمالتی که گاهی مرگبار نیز بودهاند.
پیش از تحویل این پنج پایگاه ،نیروهای ائتالف از
پایگاه قیارهدرجنوبموصل ،کیواندرکرکوک
و نینوا خارج شده بودند .بخشی از نیروهایی که
در این پایگاه ها بودند به سه پایگاه بزرگ تر یعنی
عین االسد ،تاجی و حریر اربیل منتقل و بخشی
دیگرراهیکویتشدندتابهخانههایشانبرگردند.

پیشتر نیزفرانسه ،جمهوری چک ،دانمارک،
بریتانیاوکانادایکیپسازدیگریاعالمکردندبه
دلیل نگرانی از شیوع کرونا ،بیشتر نیروهایشان
را از عراق خارج میکنند .از نظر برخی ناظران،
این کشورها ممکن است شیوع کرونا را فرصت
مناسبی برای خروج بی سروصدا و بدون دردسر
از عراق بدانند .نکته مهم دیگر این که با خروج
نیروهای کشورهای مشارکت کننده در ائتالف
ضد داعش از عراق ،احتمال انحالل این ائتالف
بیش از گذشته وجود دارد .در واقع ،شاید از این

دادگاهنتانیاهوبهاتهام"فریب،رشوهخواریوخیانتدرامانت"برگزارشد

جنجالیترین دادگاه صهیونیستها
اولین جلسه دادگــاه رسیدگی به
اتهامات بنیامین نتانیاهو ،نخست
وزیــر رژیــم صهیونیستی برگزار
شــد .همزمان با شــروع دادرســی
مــخــالــفــان و مــوافــقــان نتانیاهو
دســت به تظاهرات زدنــد .ایــن از
جنجالیترین دادگاهها در تاریخ
رژیمجعلیاسرائیلاست.نتانیاهو
به "فریب ،رشوه خــواری و خیانت
در امــانــت " متهم شــده اســت .او
هنگام ورود به دادگ ــاه در حالی
که ماسکی آبی به صورت داشت،
پلیس و دادستان را متهم کرد که
کیفرخواست "ساختگی" است و
دادرسیتالشیاستبرای"ساقط
کردن یک رئیس دولت قدرتمند
و راســت گــرا" .بسیاری از وزیــران
نتانیاهوحامیاوهستندودستگاه
قضایی اسرائیل را بارها و به شدت
هدفحملهقراردادهاند.سهقاضی
مسئول رسیدگی به اتهامات این
پرونده هستند و قرار است از بیش
از  ۳۰۰شاهد پرسوجو شود .از
جمله این شهود میلیاردر یهودی
آمریکایی شلدون آدلسون و رونالد
الدور ،رئیس کنگره بینالمللی

یهودیان هستند .در جلسه اول
دادگــاه ابتدا کیفرخواست علیه
بنیامین نتانیاهو قرائت شد و او
باید تایید میکرد که محتوای آن را
فهمیده است .ادامه دادگاه کمی
پسازشروعبهزماندیگریموکول
شد .نتانیاهو از جمله به "معامالت
غیرقانونیباشرکتها"متهمشده
ومظنونبه"اعمالنفوذبررسانهها"
است .او و خانوادهاش همچنین به
دریافت "هدیههای گرانقیمت"
از دوســتــان تاجر با نفوذ و دادن
امتیازاتی به آن ها متهم شدهاند.
این "هدایای گرانبها" جواهرات،
شامپاین و سیگار به مبلغ ۷۰۰
هزار شکل ( ۱۸۵هزار یورو) اعالم
شدهاست.اگر اتهام رشوهخواری
بنیامین نتانیاهو ثابت شود ،تا 10

سال زندان ممکن است در انتظار
او باشد .مجازات خیانت در امانت
و فریب حداکثر سه ســال است.
نتانیاهوطوالنیتریندوراننخست
وزیــری (از  ۱۹۹۶تا  ۱۹۹۹و از
سال ۲۰۰۹تاکنون)رادراسرائیل
داشته است .او یک شنبه گذشته،
یعنی تنها یک هفته پیش از آغاز
دادرسی برای پنجمین بار سوگند
خورد.ایندورهالبتهبهدلیلپرونده
فساد او بسیار بحث برانگیز است.
نتانیاهو تنها در صورتی باید از
نخست وزیری کنارهگیری کند که
اتهامات او به اثبات برسد .او هفته
گذشته و پس از سه دور انتخابات
پارلمانی در توافقی با بنی گانتس،
رقیب خــود ،یک دولــت ائتالفی
"وحدتملی"تشکیلداد.

پسشاهدموجودیتیبهنامائتالفضدداعشبه
رهبریآمریکادرعراقنباشیم.بازرسکلپنتاگون
در ادامه گزارش خود درباره فرار بیش از ۱۰هزار
تن از عناصر تروریست دربند کردهای همپیمان
آمریکا در سوریه هشدار داد و نوشت که نیروهای
«قسد» هم اکنون حدود  ۲۰۰۰عنصر خارجی
داعش و  ۸۰۰۰عنصر سوری و عراقی را در ۲۰
مرکز بازداشت کردهاند و خطر فرار دست جمعی
اینافرادوجوددارد.هرچنداحتمالبازیآمریکا
با مهره داعش و تالش برای احیای این گروهک
باالستاما پسازمصوبهپارلمانعراقبرایاخراج
نظامیان خارجی از کشور در  5ژانویه 2020
( 15دی  )1398خواست عمومی برای اخراج
آمریکاییهادرمیانمردموجناحهایسیاسیبه
شدتافزایشپیداکردهاست.

چین:درآستانهجنگسردباآمریکاقرارداریم

پاییز داغ در راه است
چینوآمریکاکهدریکسالگذشتهیکی
از پرتنشترین روابط را تجربه کردهاند،
در هفته های پایانی این سال کارشان
با حمله کرونا باال گرفت به طــوری که
به رغم تحلیلها و پیش بینیها مبنی
بر این که کرونا شاید فتیله تشنجات را
کمی پایین بکشد اما حاال در هفتههای
اخیر و به دنبال شدت گرفتن شیوع این
ویروس در آمریکا ،تنشها در حال اوج
گرفتن اســت.وزارت بازرگانی ایاالت
متحده آمریکا  ۳۳کسب و کار چینی
را که بسیاری از آنها در زمینه هوش
مصنوعی و شناسایی چهره فعالیت
میکنند به اتهام مشارکت در سرکوب
اقلیتمسلمان«اویغور»،درلیستسیاه
اقتصادی خود قرار داد.این شرکتها
نمیتوانند از فناوریهای آمریکایی در
دستگاههایخوداستفادهکنند.ایاالت
متحده آمریکا از سال گذشته میالدی
برخیازشرکتهایچینیمانندهواوی
را تحریم کرده که البته این تحریمها به
تازگی با شــدت بیشتری تمدید شده
است.همزمان«،ژائولیجیان»سخنگوی
وزارت خارجه چین گفت،در صورتی
که آمریکا همچنان به اقــدامــات خود
در تضعیف منافع چین در ارتــبــاط با

هنگکنگادامهدهد،اقداماتمتقابل
انجام خواهد داد .وی این سخنان را در
پی اظهارات مداخلهجویانه واشنگتن
و تهدید به تحریم مطرح کرد .پمپئو این
هفته گزارشی به کنگره آمریکا درباره
وضعیت در هنگ کنگ ارســال کرد و
در آن به چین هشداری جدی داد .وی
مدعی شد که چین در کار خبرنگاران
آمــریــکــایــی مستقر در هنگکنگ
دخالت کرده و در تالش برای تضعیف
آزادیهایاینجزیرهخودمختاراست.
همزمان،وزیر خارجه چین در نشستی
خبری از قریب الوقوع بودن جنگ سرد
جدید میان کشورش و ایــاالت متحده
خبرداد.ایندرحالیاستکه پاییزداغ
آمریکا در راه است و نگرانی از شکست
ترامپ در انتخابات ماه نوامبر هر روز
بیشتر خود را نشان می دهــد .ترامپ
زمــان را از دســت می دهــد ،آن هم در
روزهایی که آخرین نظرسنجی ها به
ویژه در چهار ایالت تعیین کننده به نفع
جو بایدن است و او و تیم تندرو و جنگ
طلبش به میدان داری پمپئو سرگرم
راه های میان بر برای بردن انتخابات
 ۲۰۲۰هستند؛ تنش میان چین و
آمریکاتاکجاکشیدهمیشود؟
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مصیبتیغیرقابلوصف
کتایمز،
روزنامهنیویور 
صفحهنخستخودرابه
تلفاتباالیهمهگیری
کرونادرآمریکاواسامی
قربانیاناختصاص
دادوباتیترنخست
«مرگومیرآمریکا
نزدیکبهصدهزار
نفر،مصیبتیغیرقابل
وصف»منتشرشد.

نمای روز

"اون"دوبارهظاهرشد!
پس از سه هفته غیبت ،رهبر کره شمالی بار دیگر
در انظار ظاهر شد؛ این بار تصاویری منتشر شد که
کیم جونگ اون را در یک نشست نظامی نشان می
داد.خبرگزاری رسمی کره شمالی که این تصاویر
را منتشر کرده ،نوشته که "اون" بر افزایش و تقویت
بازدارندگیهستهایپیونگیانگتاکیدکردهاست.

چهره روز
رسانه های آلمان خبر استعفا یا
کناره گیری محبوب ترین سفیر
آمریکانزدترامپرامنتشرکردند.
علت کناره گیری گرنل و مقصد
بعدی او در دولــت ترامپ هنوز
مشخص نیست .وی چند ماه اخیر عالوه بر سفارت
آمریکادربرلین،بهعنوانمدیرموقتاطالعاتملی
آمریکا نیز مشغول به کار بود.ریچارد گرنل طی دو
سال اخیر در اعمال سیاست های فشار حداکثری
علیهایراننیزنقشمهمیایفاکرد.

