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رویترز گزارش داد 
کاهش حضور نظامی امارات 

در یمن 
به دنبال افزایش اختالف در ائتالف سعودی در 
جنگ علیه یمن و تشدید تنش ها در خلیج فارس، 
خبرگزاری رویترز گــزارش داد که امارات حضور 

نظامی خود را در یمن کاهش داده است.
بر اساس اعالم این منابع، ابوظبی ترجیح می دهد 
با تشدید تنش میان آمریکا و ایران در حوزه خلیج 
فارس نیروها و تجهیزات نظامی آن در دسترسش 
باشــند. یک منبع گفت: امارات برخی گروه های 
نظامی خود را از بندر عدن و ساحل غربی یمن خارج 

کرده است.
روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم در خصوص خبر 
حاکی از آغاز کاهش حضور نظامی امارات در یمن 
به نقل از یک منبع آگاه از نقش بزرگ حاکم دبی در 

تصمیم ابوظبی خبر داد.
این منبع خبر داده اســت، محمد بن راشد آل 
مکتوم در نشستی با محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی 
و نایب فرمانده کل قوای مسلح امارات عربی تاکید 
کرد، اگر حوثی ها مراکز حیاتی دبی را در پاســخ 
به مشــارکت امارات در جنگ هدف بگیرند، دبی 
آماده پرداخت بهای ســنگین آن نیست. به گفته 
این منبع، آل مکتوم همچنین تاکید کرده است که 
ادامه سیاست کنونی امارات در قبال یمن وحدت و 

یکپارچگی امارات را در معرض خطر قرار می دهد.
از ســویی دیگر محمد عبدالسالم، سخنگوی 
جنبش انصاراهلل یمن و رئیس هیئت مذاکره کننده 
دولت نجات ملی یمن نیــز حمالت ارتش یمن به 
فرودگاه های عربستان ســعودی را یکی از دالیل 

خروج نیروهای اماراتی از یمن دانسته است.
پاول پیالر، تحلیل گر سابق سازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا در این باره می گوید: امارات متوجه 
شــد که مداخله نظامی در یمن هیــچ نتیجه ای 
دربرنداشــته و پس از این همه ســال جنگ هم، 
هیچ نشانه ای از شکست انصاراهلل در یمن به چشم 
نمی خورد. پاول پیالر هم اکنون به عنوان استاد مدعو 
در رشــته مطالعات امنیت در دانشگاه جرج تاون 
آمریکا مشغول به فعالیت است. پیالر عضو شورای 

اطالعات ملی آمریکا نیز بوده است. 

در ادامه گفت وگوی کوتاه خبرنگار رویترز را با 
وی می خوانید:

چرا امارات از یمن خارج شد؟ آیا خروج از 
یمن به معنای شکست امارات در این جنگ 

است؟
 خیلی ساده است، در واقع امارات متوجه شد که 
مداخله نظامی در یمن هیچ نتیجه ای دربرنداشت. 
هیچ نشانه ای از شکست نظامی حوثی ها در یمن 
به چشم نمی خورد. هزینه جنگ در یمن در حال 
افزایش بود و نتیجه ای که درخور این هزینه باشد به 
دست نیامد. ابوظبی همچنین متوجه شد که جنگ 
تحت رهبری سعودی ها در یمن در حال قرار گرفتن 
تحت انتقادات فزاینده در آمریکاست. از سوی دیگر 
از آن جا که ایران به عنــوان حامی حوثی ها فاکتور 
دیگری در جنگ محسوب می شــود، اقدام امارات 
احتماال نشانه قضاوتی بر این مبناست که افزایش 

تنش با ایران به نفع هیچ کس نیست.
عربســتان و امارات در یمــن دارای 
اختالفاتی بودند. مهمترین اختالفات این دو 

کشور در صحنه جنگ یمن چه مسائلی بود؟
 اختالفاتی میان دو کشور در هدایت جنگ ]علیه 
یمن[ و همچنین بر ســر نحوه ارتباط با گروه های 
داخلی یمن وجود داشت. عربستان بیشتر عملیات 
هوایی را در یمن دنبال می کرد در حالی که نیروهای 
اماراتی بیشــتر جنگ را در میدان زمینی به پیش 
می بردند. امارات همچنین بیشتر با عناصر و قبایل 
جدایی طلب جنــوب یمن و بیش از عربســتان با 
گروه های تجزیه طلب در ارتبــاط بود. اما احتماال 
مهم ترین اختالف این است که جنگ با محمد بن 
سلمان، ولیعهد سعودی و به عنوان پروژه شخصی 
وی شــناخته می شــود و هرگز با رهبران امارات 

شناخته نشده است.
آیا خروج امارات از جنگ یمن به معنای 
بی توجهی ابوظبی به ریاض قلمداد می شود؟

 همچنان ائتالفی میان امارات و عربستان سعودی 
وجود خواهد داشــت. محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان رابطه نزدیکی با محمدبن زاید، ولیعهد 
ابوظبی دارد. پیش بینی می شــود که اختالفاتی 
سیاســی بین دو طرف وجود داشته باشد ازجمله 
درخصوص نحوه تعامل با ایران. عربستان سعودی در 

ضدیت با ایران تندروتر از امارات خواهد بود.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

دولــت ترامپ روز جمعــه )چهارم 
مرداد ماه( فشــار را بر سازمان تجارت 
جهانی افزایــش داد و بــرای این گروه 
جهانی ضرب االجل 90 روزه تعیین کرد 
تا نسبت به تغییر قوانینی که به عقیده 
ایاالت متحده به چیــن اجازه داده اند تا 
قوانین تجارت جهانی را به  بازی بگیرد، 

اقدام کند.
روزنامه آمریکایــی نیویورک تایمز 
در گزارشی نوشت: ترامپ در بیانیه ای 
اعالم کرد کــه ایاالت متحده از تمامی 
ابزارهای در دســترس خود برای ایجاد 
تغییرات در رویه کنونی سازمان تجارت 
جهانی اســتفاده خواهد کرد؛ رویه ای 
که به کشــورها اجــازه می دهد، خود 
تصمیم گیرنده باشند که »توسعه یافته« 
تلقی شوند یا همچنان »در حال توسعه« 

باقی بمانند.

بر اســاس این بیانیه، ترامپ عنوان 
می کند کشــورهای مدعــی در حال 
توسعه بودن که دو سوم از اعضای 164 
عضو این سازمان را تشکیل می دهند، 
خود را شایســته مدارا از سوی سازمان 
تجارت جهانی می دانند، مثال می توانند 
افق های طوالنی تری را بــرای اجرای 

توافقات تجاری در نظر بگیرند.
دولــت ترامــپ مدعی اســت که 
برخی از این کشورها، از چنین قوانینی 
سوءاستفاده می کنند و چین در طول 10 
سال گذشته، به عنوان دومین اقتصاد 
بزرگ و بزرگ ترین صادرکننده جهان، 
نباید به عنوان کشــور در حال توسعه 
تلقی شود. پیش تر صحبت هایی از سوی 
مقامات دولت آمریکا مطرح شــده بود 
مبنی بر اینکه چین در حالی خواستار 
رفتار تسهیل شده  در بدنه تجارت جهانی 
است که با تولید کاالهای ارزان  قیمت تر 
منجر به از دســت رفتن مشــاغل در 
آمریکا شده و به سمت برتری در صنایع 
فناوری برتر آینده همچون وسایل نقلیه 

خودران و رباتیک، خیز برداشته است. در 
اعالمیه آمریکا آمده است: ایاالت متحده 
هیچ وقت ادعای چین برای »کشــور 
در حال توســعه« را نپذیرفته اســت و 
به صورت مجازی تمامی شاخص های 
کنونی اقتصاد این ادعای چین را نقض 
می کنند. ترامپ روز جمعه در توئیتر خود 
سازمان تجارت جهانی را فرسوده خواند 
و گفت که این سازمان به سایر کشورها 
اجازه می دهد از آمریکا سوء اســتفاده 
کنند. ترامپ در حساب توئیتری خود 
نوشت: »WHO فرسوده است؛ چراکه 
ثروتمندترین کشــور جهان خود را به 
عنوان کشور در حال توسعه جا می زند 
تا از قوانین سازمان تجارت جهانی طفره 
رود و امتیازات ویژه بگیرد. دیگر اینگونه 
نخواهد بود. امروز من به نماینده تجارت 
ایاال ت متحده گفتم که برای حل آن اقدام 
کند و آن کشورها روند دور زدن سیستم 

به هزینه ایاالت متحده را متوقف کنند.
دولت آمریکا در بیانیه خود گفت که 
اگر نماینده ایاالت متحده نتیجه بگیرد، 

پیشــرفت قابل توجهی در راستای باز 
طراحی سازمان در دوره 90 روزه صورت 
نگیرد، این کشور دیگر با کشورهایی که 
زیر لوای کشورهای در حال توسعه قرار 
نگیرد، مدارا نخواهد کرد. ایاالت متحده 
همچنین تهدید کرد کــه اگر نماینده 
آمریکا کشــوری را به عنوان کشور در 
حال توسعه نپذیرد، حمایت های خود 
از عضویت  هر کشــوری در ســازمان 
همکاری اقتصادی و توســعه ســلب 
می کند؛ این سازمان گروهی متشکل از 

36 کشور پیشرفته جهان است.
نمی توان به  صراحت گفت که انجام 
چنین تغییراتی چه تأثیــرات عملی 
خواهد داشــت؛ به طور مثال، اینکه آیا 
دولت ترامپ جلو مذاکــرات کنونی را 
در ســازمان تجارت جهانی، جایی که 
چین در آن مدعی در حال توسعه بودن 
را دارد، می گیرد یا خیر. این سازمان در 
ســال های اخیر امتیازات کمی را برای 
اعضایش فرآهم آورده، اما در تالش است 
تا پایان ســال جاری میالدی با تنظیم 

قوانین تجاری جلو بهره کشــی بیش از 
حد اقتصادی در سطح جهان را بگیرد. 
ده ها کشــور از جمله چین، خود را در 
این مذاکرات در حال توسعه می دانند 
تــا در صورتی که قوانیــن جدیدی در 
این مذاکرات برای هزینه کرد بیشــتر 
تصویب شد، شــامل حال آن ها نشود. 
نماینــده تجاری آمریــکا در مورد این 
صحبت ها اظهار نظری نداشت. دولت 
ترامپ ســال جاری میــالدی طرحی 
را به ســازمان تجارت جهانی داد که بر 
اساس آن کشــوهایی که عضو سازمان 
همکاری اقتصاد و توسعه و یا از اعضای 
بسیار پیشرفته عضو گروه بیست بودند، 
از لیســت کشــورهای در حال توسعه 
خارج شوند. بر اســاس این طرح امتیاز 
کشورهای در حال توسعه از کشوهایی 
که از دید بانک جهانی جز کشورهای با 
درآمد باال تلقی می شوند،  یا نیم درصد 
از تجــارت جهانی را در اختیــار دارند، 
سلب می شد. اما برخی مقامات تجاری 
در ژنو این طرح را مورد انتقاد قرار دادند 
و معتقدند که طرحی خودسرانه است و 
به صورت بالقوه می تواند برای سازمانی که 
براساس امتیازات و اقدامات داوطلبانه از 

سوی کشورها بنا شده، مخرب باشد.
چاد پی بــراون، کارمند ارشــد در 
انستیتو اقتصاد بین الملل پترسون در 
مورد در حال توسعه بودن چین گفت: 
نگرانی دیگری بر موضــع اخیر دولت 
ترامپ ارجحیت دارد. موضوع جدید این 
است که دولت ترامپ اعتقادی به روابط 

دیپلماتیک نرم ندارد.
اعالمیه جدید آمریکا بخشی از موضع 
گســترده تر این کشــور علیه سازمان 
تجارت جهانی از سوی دولت ترامپ است 
که براساس آن دولت آمریکا مدعی است 
این سازمان در کنترل رفتار اقتصادی 
غیرمنصفانه چین شکســت خورده و 

باید سریع تر در آن تغییرات ایجاد شود.
دولت ترامپ همچنین تقریباً توانایی 
این سازمان را برای حل و فصل منازعات 
بین اعضا از بین برده و مدعی اســت که 

ســازمان پا را از مســئولیت های خود 
فراتر گذاشته و حالتی را به وجود آورده 
که شبیه قضاوت اســت؛ قضاوتی که 
ایاالت متحده خواســتار آن نیست. در 
ماه دســامبر )آذر - دی( تعداد اعضایی 
که این منازعات را نظارت می کنند، به 
حداقل می رسد و چنین اتفاقی منجر 
به آن می شــود که هیچ نظام رســمی 
برای رســیدگی به این منازعات وجود 
نداشته باشد. با به میان کشیدن موضوع 
کشورهای در حال توسعه، دولت ترامپ 
ممکن است جنگ جهانی را به راه اندازد 

که ورای جنگ تجاری با چین است.
در این بیانیه، دولــت آمریکا گفته 
اســت که هفت کشــور از 10 کشــور 
ثروتمند جهان بر اساس سرانه اقتصاد، 
شــامل برونئی، هنگ کنــگ، قطر و 
ســنگاپور، همچون برخی کشورهای 
عضو ســازمان همــکاری اقتصادی و 
توسعه، از جمله مکزیک، کره جنوبی و 
ترکیه، خود را عضو کشورهای در حال 
توسعه می دانند. در بیانیه آمریکا آمده 
است: چنین حالتی نمی تواند تداوم یابد. 
سازمان تجارت جهانی به شدت نیازمند 
اصالحات است؛ اصالحاتی که بدون آن 
این سازمان نمی تواند نیازهای کارگران 
یا تجارت ها و نیز چالش هایی که از سوی 
اقتصادهــای مدرن  جهانــی به وجود 

می آیند را پیگیری کند.

مناقشه بر سر مفهوم »درحال توسعه« است

فشار ترامپ بر WHO برای اعمال محدودیت بر چین
ترامپ در بیانیه خود آورده 

است اگر ایاالت متحده 
نتیجه بگیرد پیشرفت 

قابل توجهی در راستای 
بازطراحی WHO در دوره 

90 روزه صورت نگرفته 
است، آمریکا دیگر با 

کشورهایی که تحت لوای 
کشورهای در حال توسعه 

قرار می گیرند، مدارا 
نخواهد کرد
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دونالد ترامپ  رئیس جمهور آمریکا بامداد شنبه )پنجم مرداد ماه( گفت که وی 
از آزمایش موشکی اخیر کره شمالی ناراحت نیست. وی درباره کره شمالی گفت:ما 
خیلی خوب کار کردیم. خواهیم دید چه اتفاقی خواهد افتاد. آنها آزمایش هسته ای 
انجام ندادند.آنها موشــک  کوچکی را آزمایش کردند.  ستاد مشترک ارتش کره 
جنوبی بامداد پنجشنبه اعالم کرد کره شمالی اقدام به پرتاب دو موشک ناشناس 
کرده و ژاپن نیز ساعتی بعد اعالم کرد این موشــک ها از نوع بالستیک کوتاه برد 
بوده اند.  آزمایش موشکی کره شمالی در حالی انجام گرفته است که مقامات این 
کشــور پیش از این در خصوص برگزاری رزمایش ماه آینده میالدی کره جنوبی و آمریکا هشدار داده بودند. اواخر 
تیرماه، کره شمالی اعالم کرد که احتمال دارد به دلیل رزمایش های ماه آینده واشنگتن-سئول، حتی در خصوص 
آزمایش اتمی خود نیز که بنا به دالیلی کاهش پیدا کرده بود، تجدیدنظر کند. وی همچنین گفت که ترکیه را به دلیل 
خرید سامانه دفاع موشکی اس-400 از روسیه ســرزنش نمی کند. در حالی که برخی مقامات کاخ سفید به دنبال 
اعمال فشار و محدودیت بر ترکیه به دلیل خرید ســامانه های پدافند موشکی اس-400 از روسیه هستند اما منابع 

مختلف از بی رغبتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تحریم آنکارا خبر می دهند.

یک منبع وابسته به نیروهای شــرق لیبی تحت فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر 
از بمباران ســاختمان دانشکده نیروی هوایی شــهر مصراته واقع در شمال غربی 
لیبی خبر داد. یــک منبع نظامی در مصاحبه با خبرگزاری اســپوتنیک افزود که 

هواپیماهای جنگی دانشکده نیروی هوایی مصراته را نیز هدف قرار دادند. 
وبگاه بوابة إفریقیا نیــز گزارش کرد که نیروهای حفتــر در هفت نوبت اهداف 
نظامی دولت وفاق ملی در شــهر مصراته را بمباران کردند. چندین مکان از جمله 
اتاق هدایت پهپادهای ترکیه، سامانه دفاع هوایی پایگاه مصراته و دانشکده نیروی 
هوایی هدف قرار گرفته است.  از ســوی دیگر دولت وفاق ملی در طرابلس اعالم کرد که آشیانه پهپادها و هواپیمای 

باربری متعلق به نیروهای حفتر در پایگاه هوایی الجفره واقع در جنوب شرقی طرابلس را هدف قرار داده است. 
پیشــتر حفتر کــه نیروهایــش از چهار ماه پیــش برای نفــوذ به داخــل طرابلس نــاکام مانده انــد، مدعی 
شــد که نیروهایش بــزودی پرچــم پیــروزی را در طرابلس بــاال خواهند بــرد. وی گفت: هدف ما آزادســازی 
 کشــور از شــرق تا غرب و شــمال تا جنوب آن اســت تــا اینکــه هیچ تروریســتی جــرأت نکند پــا به خاک 

این کشور بگذارد.

نیروهای حفتر دانشکده نیروی هوایی مصراته را بمباران کردندترامپ: از آزمایش موشکی کره شمالی ناراحت نیستم

عربســتان ســعودی اجازه ورود صدهــا کامیون 
حامل منســوجات تولید ترکیه بــه داخل خاک خود 
را نمی دهد و برخی رســانه ها این اقــدام را در ارتباط 
با اســتمرار بحران سیاســی میان دو کشور می دانند. 
روزنامه »ینی گاج« نوشته اســت که هزاران محموله 
منســوجات در فرودگاه ها معلق مانده و ارســال این 
محموله ها منتظر صدور مجوز دولت عربســتان است 
اما تاکنون مسئوالن ســعودی توضیحی در خصوص 
آن نداده اند. ایــن روزنامه همچنیــن اعتقاد دارد که 
تصمیم عربستان در این خصوص فقط تولیدات ترکیه 
را هدف قرار داده و شامل کشــورهای دیگر نمی شود. 
عربستان دوشنبه هفته گذشــته واردات تخم مرغ از 
کشورهای ترکیه، اوکراین و اردن را ممنوع اعالم کرد. 
روزنامه عکاظ عربســتان در آن تاریخ نوشــت که این 
تصمیم در پی شــکایت تولید کنندگان داخلی گرفته 
شده و تخم مرغ های ترکیه در حال حاضر تمامی بازار 

عربستان را فرا گرفته است. خبرگزاری اسپوتنیک در 
خبر خود در این خصوص، دپوی منســوجات ترکیه و 
همچنین ممنوعیت واردات تخم مرغ از این کشور را در 
راستای بحران سیاسی بین دو کشور دانست و نوشت 
که این بحران پس از قتل جمال خاشقچی )روزنامه نگار 
سعودی که مهرماه 1397 در کنسولگری سعودی در 
استانبول به دست تیم ترور سعودی کشته شد( شدت 

بیشترسی پیدا کرده است.

سازمان ملل اعالم کرد، نام ائتالف سعودی - اماراتی 
و طرف های درگیر در نزاع یمن همچنان در لیســت 
ســیاه ناقضین حقوق کودکان باقــی می مانند و این 
سازمان کشتار و آسیب رســاندن به 16۸9 کودک در 
سال گذشته میالدی را مستند کرده است. به گزارش 
شــبکه الجزیره، آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان 
ملل در گزارش ســالیانه خود به شورای امنیت درباره 
کشورها و گروه های مســلح ناقض حقوق کودکان در 
مناطق درگیری نام ائتالف سعودی - اماراتی به ریاست 
عربستان در یمن را در لیست سیاه کشورها و گروه های 
ناقض حقوق کودکان باقی گذاشت. او همچنین در این 
گزارش نام نیروهای کمربند امنیتی )تحت امر امارات( 
و نیروهای دولت مستعفی،القاعده و نیز انصاراهلل را در 

این لیست باقی گذاشته است.
ســازمان ملل همچنین انصاراهلل را هم مســئول 
دانســته اســت. طبق این گزارش، در اراضی اشغالی 

فلسطین نیز ۵9 کودک در غزه، کرانه باختری و قدس 
شرقی کشته شده اند. ســازمان ملل در مورد زخمی 
شدن ۲7۵6 کودک در اراضی اشغالی فلسطینی طی 
سال گذشته میالدی تحقیق کرده اما گوترش نیروهای 
رژیم صهیونیســتی را در این لیست ســیاه قرار نداده 
است! همچنین در این گزارش آمده، سازمان ملل در 
مورد کشته شدن 1۸۵4 کودک در سوریه تحقیق به 

عمل آورده است.

سازمان ملل:

 عربستان و امارات مسئول قتل صدها کودک در یمن هستند
تنش ریاض - آنکارا رو  به  گسترش است

 منسوجات ترکیه پشت درهای بسته عربستان

خبرخبر


