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تحلیلگران آمریکایی: 
اختالف آمریکا و متحدانش بر سر 

ایران در حال افزایش است
تحلیلگران آمریکایی معتقدند اختالف نظر 
آمریکا با انگلیس و دیگر متحدانش درخصوص 
ائتالف نظامی دریایی برای اسکورت کشتی ها 
در آب های جنوب ایران، باعث عمیق تر شدن 

شکاف بین آنها شده است.
مخالفت بریتانیا در همراهی با رویکرد تند 
دولت آمریکا به ریاســت دونالــد ترامپ باعث 
شده تحلیلگران و کارشناسان سیاسی درباره 
آینده روابط خاص واشــنگتن و لندن احساس 

نگرانی کنند.
ایالن گلدنبرگ، مقام پیشین وزارت خارجه 
و مدیر کنونی برنامه امنیت خاورمیانه در مرکز 
امنیت نوین آمریکا به نشریه هیل گفت: اینکه 
آمریــکا و نزدیک ترین متحــدش ]انگلیس[ 
نمی توانند بر سر چنین موضوع بنیادینی با هم 

کار کنند، نشانه وحشتناکی است.
گلدنبرگ ضمن اشاره به اظهارات چند روز 
پیش مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا مبنی بر 
اینکه انگلیسی ها باید خودشان از کشتی هایشان 
حفاظت کنند، توضیح داد: این ]اظهارات[ نشان 
می دهد که روابط ]آمریکا و انگلیس[ هم اکنون 

در چه وضعیتی قرار دارد.
وی با بیان اینکه متحدان آمریکا نگرانند که 
با مشارکت در طرح ائتالف دریایی این کشور، 
به تقابل نظامی احتمالی واشــنگتن با تهران 
کشیده شوند، گفت: آنها نگرانند که اگر کاری 
مانند عملیات آزادی ناوبــری برای حفاظت از 
کشتی های بریتانیایی انجام دهند، در صورت 
اشــتباه پیش رفتن جایــی از کار و وقوع یک 

درگیری، آمریکا آنها را به داخل آن بکشاند.
جان آلترمن، کارشناس امنیت بین المللی در 
اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل 
نیز به این نشــریه گفت که تعلــل انگلیس در 
پیوستن به گشت دریایی آمریکا نشان دهنده 
فاصله روزافزون بین واشنگتن و متحدانش بر 

سر موضوع ایران است.
آلرتمن با بیان اینکه در دوران گذشته عدم 
قطعیت در حوزه خلیج فارس باعث ایســتادن 
کشورها در کنار آمریکا می شد، تصریح کرد اما 
اکنون بی اعتمادی به تمایالت آمریکا و تشکیک 
در کمک رسانی واشــنگتن به کشورهایی که 
مورد انتقام ]ایران[ قرار می گیرند، باعث شده 

واکنش های مختلفی را شاهد باشیم.

وی در این بــاره توضیح می دهد: بخشــی 
از آن به دلیل هراس از کشــیده شدن به اقدام 
]نظامی[ آمریکا علیه ایران و بخشــی دیگر به 
دلیل نگرانــی از انتقام گرفتن ایــران به خاطر 
همراهی آنها با ایاالت متحده و همچنین عدم 
حمایت واشــنگتن اســت. این یک وضعیت 

باخت-باخت است.
آدام کینزینگر، عضــو کمیته امور خارجی 
مجلس نمایندگان آمریکا، نیز بــا ابراز نگرانی 
از وجود نشانه هایی از شــکاف بین واشنگتن و 
متحدانش در موضوع ایران، اذعان کرد: معتقدم 
که اگر چنین چیزی درست باشد، نشانه بدی 

است.
دولت انگلیس روز دوشــنبه به کشورهای 
اروپایی پیشــنهاد داده بود تا ناوگان دریایی با 
ماموریت حفاظت از کشتی های تجاری عبوری 
از تنگه هرمز و خلیج فارس ایجاد کنند تا از تکرار 
حوادثی مشابه توقیف نفتکش آنها توسط ایران 

رخ ندهد.
نیروی دریای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
جمعه بیست وهشــتم تیرماه به درخواســت 
ســازمان بنادر و کشــتیرانی بندرعباس، یک 
نفتکش تحت پرچم انگلیس را در نزدیکی تنگه 
هرمز و به دلیل نقض قوانین و مقررات دریانوردی 
توقیف کرد. این اقدام دو هفته پس از آن صورت 
گرفت که نیروهــای ویژه ارتــش انگلیس به 
یک کشــتی حامل نفت ایران کــه از آب های 
بین المللی نزدیک »جبل طارق« در حال گذر 

بود حمله کرده و آن را توقیف کردند.
رویترز همچنین چندی پیش به نقل از منابع 
متعددی در کشــورهای متحد آمریکا گزارش 
داده بود که به دلیل اینکه مشارکت در پیشنهاد 
واشنگتن برای تشکیل ائتالف دریایی، به زعم 
تهران اقدامی ضد ایرانی اســت، این دولت ها 

تمایل چندانی برای همراهی با آمریکا ندارند.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

معترضان در هنگ کنگ روز شنبه از 
دستورات برای عدم اعتراضات سرپیچی 
کردند و برای محکــوم کردن اقدامات 
پلیس و دولت در محلی که هفته گذشته 
فعاالن مدافع دموکراسی مورد حمله 

قرار گرفته بودند، تجمع کردند.
به نوشته خبرگزاری ان پی آر آمریکا، 
معترضان هنگ کنگی در این روز در یکی 
از خیابان های اصلی محله یوئن النگ 
تجمع کردند و از چترهایی که در دست 
داشتند، برای محافظت از خود در مقابل 
دوربین ها و گازهای اشک آور پلیس که 
در جای  جای مختلف مسیر اعتراضات 
علیه آن ها اســتفاده می شد، استفاده 

می کردند.
تظاهــرات این روز نشــأت گرفته 
از حمله یک شــنبه هفته گذشــته به 
یک ایســتگاه راه آهــن در محله یوئن 
النگ اســت که منجر به آسیب ده ها 
ساکن محله و فعاالن دموکراسی شد. 
مهاجمین که ماســکی بــر صورت و 
تی شــرت ســفیدی بر تن داشتند، با 
چماق هایی به جان معترضان افتادند 

و این احتمال مــی رود که ارتباطاتی با 
گروه های جرایم سازمان یافته داشتند 
که با عنوان گروه های سه گانه شناخته 

می شوند.
روز شــنبه، تقابــل بیــن پلیس و 
معترضان منجر به انســداد جاده ها و 
شلیک نارنجک های گاز اشک آور شد. 
افسران پلیس تالش داشتند جمعیت 
را از جاده کسل پیک متفرق کنند؛ این 
مســیر معروف به طوالنی  ترین جاده 
هنگ کنگ، بیرون روستایی قرار دارد 
که معترضان در آنجا تالش داشــتند 

به سمت خطوط پلیس حرکت کنند.
به گــزارش روزنامــه هنگ کنگ 
آزاد، روی کونگ، یکی از قانون گذاران 
برجســته مدافع دموکراسی، پلیس را 
متهم به شلیک گاز اشک آور در نزدیکی 

خانه سالمندان کرد.
تظاهرات ظاهراً به صورت صلح آمیز 
آغاز شده بود. ابتدا جمعیت دور خواننده 
معروف دنیــس هو که در حــال امضا 
کردن کاله های معترضان خندان بود، 

جمع شدند.
در ایســتگاه قطــار یوئــن النگ، 
دسته گل های خاک سپاری با عناوین 
کری الم، رئیس دولت هنگ کنگ که 
نسبت به خوانده شــدن خود به عنوان 

عروسک خیمه شب بازی پکن اعتراض 
دارد و استفان لو، رئیس پلیس منطقه 
به چشم می خورد. شعار »هنگ کنگ 
را پس بگیر! انقالب زمانه ما!« در حین 
حرکت مردم در داخل ایستگاه به وضوح 

شنیده می شد.
همچنــان که روز به ســمت پایان 
می رفت، دولت هنگ کنــگ به مردم 
هشدار داد که خیابان یوئن النگ را ترک 
کنند و عنوان می کرد که معترضان را 
در حال پرتاب آجر و حمل ستون های 
آهنی و نیز انســداد جاده ها به وسیله 

فنس دیده است.
نیروی پلیس هنگ کنگ گفت که 
افسران نسبت به پراکنده کردن مردم 
از خیابان یوئن النگ اقدام می کنند، با 
این حال جمعیت همچنان در ایستگاه 
راه آهن باقی ماند. پلیس اعالم کرد که 
معترضان ممکن است به مدت پنج سال 

به زندان بیافتند.
شیبانی ماهتانی، خبرنگار روزنامه 
واشنگتن پست، به خبرگزاری ان پی آر 
گفت که معترضان و پلیــس در حال 
کشمکش بودند و مردم تالش می کردند 
آجرهای پیاده رو را بکننــد تا خود را با 
میله های حاشیه خیابان مسلح کنند 
و با چوب های درختان برای خود سپر 

درست می کردند.
ماهتانی گفت که کودکان و پیرترها 
نیز در این تظاهرات مشارکت داشتند،  
اما عمده افراد جوانانی بودند که آستین 
بــاال زده بودنــد و برای خود ســالح 

می ساختند.
ز  ا یکــی   ، نــگ چا مکــس 
ترتیب دهندگان این تظاهرات گفت که 
در مورد امنیت خودم نگران نیستم، بلکه 

بیشتر نگران امنیت دیگر افراد هستم.
معترضــان مدام بــا اســتفاده از 
شــبکه های اجتماعی بــه بهانه های 
آفرهای خرید و بازی های فضای مجازی 
در محیط باز تالش می کردند که مردم 
را به خیابان ها بکشــانند و از دستورات 

پلیس سرپیچی کنند.

پلیس همچنین برنامه ریزی برای 
انجام تظاهرات در روز یک شنبه در محله 
شئونگ وان را که محلی معروف برای 
خرید و پر از مغازه های پزشکی سنتی 
چینی است ممنوع کرده بود. بنا بر اعالم 
رسانه آزاد هنگ کنگ، پلیس عنوان کرد 
که عدم ارائه مجــوز به این تظاهرات به 
دلیل حفظ امنیت امومی و نگرانی های 

حفاظتی بود.
روز جمعه، هزاران معترض ورودی 
فرودگاه بین المللی پرتراکم هنگ کنگ  

را بستند و خواستار تغییر شدند.
اعتراضات اصلی هنگ کنگ درباره 
الیحه قانونی صــورت گرفت که اجازه 
استرداد مجرمان را به سرزمین اصلی 
چین صادر می کرد و موجب این ترس 
می شد که شهروندان هنگ کنگی فعال 
مدنی در دادگاه های تحت اختیار حزب 
کمونیست چین محاکمه شوند. رئیس 
دولت تحت فشار هنگ کنگ، پس از این 
اعتراضات بارها عنوان کرد که این الیحه 
مرده است و اجرا نمی شود، اما از پذیرش 

رسمی بازپس گیری الیحه امتناع کرد.
پــس از هفته هــا اعتراضــات، 
خواســته های معترضان رو به افزایش 
گذاشــت. آن ها خواهــان تحقیقات 
مستقل در مورد اســتفاده بیش از حد 
نیروهای پلیــس از قــدرت در حین 
ســرکوبی تظاهرکنندگان شــدند و 
همچنین از مقامات به دلیل اتخاذ موضع 
منفعالنه در مقابل حمالت روز یکشنبه 
هفته گذشته در ایستگاه راه آهن، انتقاد 
کردند. معترضان همچنین خواستار 
حق انتخاب مستقیم رهبر خود هستند 

که باید به تأیید پکن برسد.
بر اســاس گــزارش رویتــرز، لو، 
رئیس پلیس هنگ کنگ،  به خبرنگاران 
گفت که افســران پلیس در برخورد با 
مهاجمان روز یکشنبه دیر عمل کرده 
است چراکه ایستگاه های قطار نزدیک 
به آن ایستگاه به دلیل اعتراضات تعطیل 
بود و پلیس مجبور بــود نیروی مورد 
نیاز خود را از مناطق دورتر فرا بخواند. 
او وعده داد که هتــاکان را به پای میز 
عدالت بکشاند و اتهام همکاری پلیس 
با مهاجمان موسوم به گروه های سه گانه 
را برای هدف قــراردادن معترضان ضد 

دولتی رد کرد.

التهابات اخیــر همچنین منجر به 
شکل گیری گروه جدیدی از معترضان 
شده است، افرادی که به خیابان می آیند 

تا از پلیس و پکن حمایت کنند.
بر اساس روزنامه صبح جنوب چین، 
یک روزنامه وابســته به دولت، در این 
کشور، یکی از محبوب ترین برنامه های 
تلویزیونی کشور، تظاهرات روز شنبه را 
محکوم کرد و نیروهای بیرونی را عامل 
این هرج و مرج دانســت. پکن همواره 
دسترسی مردم چین را به سایت های 
خبری بین المللی مسدود کرده است 
و اجازه شــنیدن صدای مردمی که در 
هنگ کنگ به دنبال دموکراسی هستند 

را نمی دهد.
هنگ کنگ که پیشتر تحت استعمار 
بریتانیا بــود، در ســال 1997، تحت 
قانون یک کشــور و دو نظام، به چین 
ملحق شــد. بر اســاس قانون اساسی 
هنگ کنگ، این شهر به مدت 50 سال 
امتیاز ویژه خودمختاری را دارد؛ اما ترس 
از دست اندازی در نهادهای دموکراتیک 

این دولت بسیار شدت گرفته است.
این هفته، وو کیان، سخنگوی وزارت 
دفاع چین به خبرنگاران گفت که ارتش 
چین ممکن اســت بــرای حفظ نظم 
عمومی بــه هنگ کنگ اعزام شــود و 
ایــن کار با درخواســت دولت مرکزی 
هنگ کنــگ بــرای کمــک صورت 

می گیرد.
یک ســخنگوی دولت هنگ کنگ 
گفت که مقامات نمی خواهند به ارتش 
چین برای کمک روی بیاورند، چراکه 
خود کاماًل قادر به حفــظ نظم و توافق 

برای امور داخلی هستند.

پافشاری برای برکناری رئیس دولت هنگ کنگ ادامه دارد؛

شلیک گازهای اشک آور به معترضان خشمگین
همچنان که روز به سمت 

پایان می رفت، دولت 
هنگ کنگ به مردم هشدار 
داد که خیابان یوئن النگ را 

ترک کنند و اعالم کرد که 
معترضان را در حال پرتاب 

آجر و حمل ستون های 
آهنی و نیز انسداد جاده ها 
به وسیله فنس دیده است

پکن همواره دسترسی 
مردم چین را به سایت های 
خبری بین المللی مسدود 
کرده است و اجازه شنیدن 

صدای مردمی را که در 
هنگ کنگ به دنبال 
دموکراسی هستند، 

نمی دهد
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خارطوم پایتخت سودان شب شــنبه صحنه تظاهرات مردم معترض به گزارش کمیته حقیقت یاب درباره حادثه کشتار 
معترضان بود و دامنه اعتراضات تا شهر کوستی در جنوب و پورت سودان در شرق کشیده شد.

شاهدان گفتند که ده ها معترض سودانی الستیک های خودروها را در چندین محله پایتخت اعم از ارکویت، الجریف غرب، 
الحلفایا، الدیم، الشجره، الخارطوم ثالثه، کوبر، الفتیحاب، ودنوباوی، العباسیه و منطقه الجیلی در شمال خارطوم آتش زدند.

حزب معارض المؤتمر السودانی یکی از اعضای ائتالف نداء سودان و ائتالف قوی الحریة و التغییر، احزاب آزادی و تغییر اعالم کرد 
که در شهر کوستی واقع در جنوب سودان تظاهرات گسترده ای در مخالفت با گزارش کمیته حقیقت یاب برگزار شد.

فتح الرحمن سعید رئیس کمیته حقیقت یابی که دادستانی کل سودان برای اجرای تحقیقات درباره حادثه روز ۲۳ ژوئن و 
کشتار تحصن کنندگان در خارطوم صادر کرده بود، روز شنبه گزارش خود را اعالم کرد و بدون اشاره به نام کامل افسران عامل قتل 
معترضان در این حادثه تنها به نام اختصاری آن ها اکتفا کرد که همین امر خشم مردم را بیشتر کرده است. وی گفته است که نُه نفر 

از افسران در این حادثه دست داشته و سرتیپ »أ.س.أ« دستور تیراندازی نیروهای ضد شورش را صادر کرده است.

بلوک های سیاه و جلیقه زردها، دفتر نمایندگی رومن گرو، عضو مجمع ملی فرانسه و حزب جمهوری به پیش پارلمان 
این کشور را در شــهر پرپینیان غارت کردند. به گزارش فرانس اینفو تی وی، ۳00 نفر از جلیقه زردها روز شنبه )پنجم 
مرداد ماه( در حاشیه سی وهفتمین شنبه های سیاه به همراه تعدادی از بلوک های سیاه، شیشه های دفتر نمایندگی 
رومن گرو را با چکش و سنگ شکستند و سعی داشتند که آن جا را به آتش بکشند. رومن گرو که در 18 ژوئن )۲7 تیر ماه( 
۲017 به عضویت مجمع ملی فرانسه درآمده و نماینده پیرنه شرقی این کشور است، در توئیتر خود نوشت: من نمی توانم 

این خشونت علیه جمهوری و ارزش های آن را بپذیرم. عزم و اراده من برای خدمت به هموطنان هم چنان باقی است.
پرپینیان شهری در جنوب ایالت النگدوک روسیون فرانسه است. بلوک سیاه چند دهه است که در اروپا و آمریکا فعالیت 

دارد اما جلیقه  زردها یک جنبش اجتماعی نوین است که در نوامبر ۲018 )آبان ماه( در فرانسه پدید آمد.
در پی اعتراض های جلیقه زردها، نفوذ بلوک های سیاه به جمع آنها به معضلی تازه برای دولت امانوئل مکرون تبدیل 

شده و نگرانی مقامات فرانسوی را به دنبال داشته است.

دفتر عضو مجمع ملی فرانسه غارت شدتظاهرات مردم سودان در اعتراض به گزارش کمیته  حقیقت یاب

فرماندهی راهبردی عملیات هــای ونزوئال در یک پیام 
توییتری نوشت: بار دیگر، هواپیماهای جاسوسی آمریکا، وارد 
منطقه تحت کنترل ونزوئال شدند. امنیت هوایی و پیمان های 
بین المللی را نقض کردند. آمریکا همچنان آشکارا به کشور 

ما توهین می کند.
طبق گزارش اسپوتنیک، این اولین باری نیست که در 
چند روز گذشته، هواپیماهای آمریکا، حریم هوایی ونزوئال 
را نقض می کنند و وزارت دفاع ونزوئال اعالم کرد که چنین 

رخدادهایی یک تهدید جدی محسوب می شود.
آمریکا و گروهی از متحدان این کشــور سوم بهمن ماه 
ســال گذشــته در اقدامی غیرقانونی، خوان گوایدو رهبر 
شــورای ملی ونزوئال را به عنوان رئیس جمهور خودخوانده 
این کشور به رسمیت شناخته و دولت نیکالس مادورو را که 
تنها چند ماه پیش از آن با رأی باالی مردم ونزوئال مجددا به 
ریاست جمهوری انتخاب شده بود، غیرقانونی اعالم کردند. 

این اقدام های مداخله جویانه آمریکا و متحدان غربی اش با 
مخالفت ایران، روسیه، چین،کوبا، بولیوی، ترکیه و برخی 

کشورهای دیگر مواجه شده است.
الیوت آبرامز فرستاده ویژه آمریکا در امور ونزوئال که پیش از 
این چندین بار پیش بینیهایش درباره تحوالت ونزوئال اشتباه 
از آب درآمده است اخیرا مدعی شده است که دولت ونزوئال 

به زودی سقوط می کند. 

گزارش جدید ســازمان ملل که به تازگی منتشر شده  
است، نشان می دهد که شــمار کودکان فلسطینی که در 
سال ۲018 به دســت صهیونیست ها به شهادت رسیدند، 
بیشتر از ســال های پیش از آن بوده اســت. روزنامه تایمز 
اسرائیل گزارش کرد، طبق گزارش ســازمان ملل که روز 
جمعه )چهارم مرداد ماه( منتشر شد، در سال ۲018، ارتش 
رژیم صهیونیستی، 56 کودک فلســطینی را به شهادت 
رساند که از سال ۲014 تاکنون، بیشترین تعداد به حساب 
می آید. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در گزارشی 
برای شورای امنیت نوشت که ارتش اسرائیل دو هزار و 700 
کودک را در قالب اعتراضات، درگیری ها و عملیات تعقیب و 
دستگیری مجروح کرده است. راهپیمایی  بازگشت از ۳0 
مارس ۲018، دهم فروردین 1۳97 در راستای تأکید بر حق 
بازگشت، اعتراض به محاصره غزه و نیز انتقال سفارت آمریکا 
به قدس، در مرز غزه با فلسطین اشغالی آغاز شد و هم چنان 

ادامه دارد. گرچه تظاهرات کنندگان فلسطینی از ابتدای آغاز 
این تظاهرات بر ماهیت مسالمت آمیز آن تأکید کردند اما 
رژیم صهیونیستی برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان از 
گلوله استفاده می کند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعالم 
کرد، از آغاز راهپیمایی  بزرگ بازگشت در طول مرز شرقی نوار 
غزه با فلسطین اشغالی ۳05 فلسطینی به شهادت رسیده اند 

و 17۳۳5 نفر دیگر زخمی شدند.

هواپیماهای جاسوسی آمریکا حریم هوایی ونزوئال را نقض کردندکودک کشی اسرائیل در سال 2018 رکورد زد
خبرخبر


