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ماکرون:

الحاق کرانه باختری خالف قوانین
بینالملل است

امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه الحاق
کرانه باختری به سرزمینهای اشغالی را خالف
قوانین بینالمللی خواند و از بنیامین نتانیاهو
نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواست تا از
اجرای این طرح خودداری کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،کاخ الیزه در
بیانیهای اعالم کرد که ماکرون پنجشنبه شب در
تماسی تلفنی با نتانیاهو این درخواست را مطرح
کرد.
ماکرون در این تماس تلفنی تاکید کرد :چنین
اقدامی خالف قوانین بینالملل است و احتمال
تحقق راهحل  ۲دولتی به عنوان یک مبنای صلح
منصفانه و پایدار میان اسرائیلیها و فلسطینیها
را به خطر میاندازد .نتانیاهو و بنی گانتس،
رئیس ائتالف «آبی -سفید» این رژیم پس از توافق
برای تشکیل کابینه ائتالفی درخصوص آغاز الحاق
دره اردن (غور اردن) و شهرکهای صهیونیستی
در کرانه باختری به این رژیم ،از ابتدای ماه ژوئیه
جاری ( ۱۱تیر) به توافق رسیده بودند .سرانجام
این طرح جنجالی با موج شدید مخالفتها و
محکومیتهای جهانی و اعتراضها در داخل
فلسطین مواجه و از تاریخ  ۱۱تیر به زمانی دیگر
موکول شد .برخی منابع نیز اعالم کردهاند که
رژیم صهیونیستی با توجه به فشارهای گسترده
بینالمللی ،طرح الحاق کرانه باختری را در چندین
مرحله اجرا میکند و در مرحله نخست قصد دارد
سه مجتمع بزرگ شهرکنشینی در کرانه باختری
را به اراضی اشغالی ملحق کند.

گزینههای روی میز عراق
برای مقابله با حمالت ترکیه
سخنگوی وزارت خارجه عراق در سخنانی به

گزینههای بغداد برای پایان دادن به عملیات
نظامی ترکیه در شمال این کشور اشاره کرد.

به گزارش ایسنا ،احمد الصحاف ،سخنگوی

وزارت خارجه عراق در گفتوگوی اختصاصی

با خبرگزاری اسپوتنیک به جزئیات گزینههای

دولت و وزارت خارجه کشورش برای پایان دادن

به عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق و خروج
فوری نیروهای آن از مناطق مرزی اقلیم کردستان

عراق پرداخت.

وی دراینباره گفت :عراق علیرغم محکوم

کردت شدید این اقدامات یکجانبه بر حق خود

برای پاسخ به آنها با مراجعه به شورای امنیت

و برگزاری جلسه فوقالعاده آن دراینباره تأکید
میکند .الصحاف افزود :عالوه بر این ،این
احتمال وجود دارد که دولت عراق خواستار
نشست فوق العاده وزیران خارجه اتحادیه عرب

و سازمان همکاری اسالمی در زمینه حق عراق
برای دفاع از حاکمیت خود شود .وی ادامه داد:

همچنین ممکن است که دولت عراق به گزینه

بسیج کردن تالشهای تمامی شرکا و دوستان
حامی خود برای مطالبه حقش طبق قوانین

بینالمللی و توافقنامههای دیپلماتیک در این
زمینه روی بیاورد .سخنگوی وزارت امور خارجه
عراق همچنین تأکید کرد :ما در وزارت خارجه

همچنان بر ضرورت متوسل شدن به قوانین

حسن همجواری میان دو طرف تأکید میکنیم،
چراکه روابط تاریخی میان دو کشور و معیارهای
دیگر در تقویم دولت و وزارت خارجه عراق برای

ماهیت برخورد با این چالش قرار دارند و مبادالت

تجاری بالغ بر  ۱۶میلیارد دالری در سال و وجود

دهها شرکت ترکیهای در عراق از دیگر گزینههای
ما برای مقابله با این اقدامات ترکیه است.
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معجزهای به کمک رئیس جمهوری پرحاشیه ایاالت متحده آمریکا خواهد آمد؟

چین:

ترامپ در مسیر روسای جمهوری تک دورهای
در  ۹دهه گذشته ،فقط چند رئیس جمهوری
آمریکا با شکست خوردن در انتخابات ریاست
جمهوری به عنوان رئیس جمهوری تک دورهای
در تاریخ آمریکا ثبت شدند .دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری آمریکا ،با برخی از این روسای
جمهوری شباهتهایی دارد.
به گزارش فرارو ،با نزدیک شدن انتخابات
ریاست جمهوری سوم نوامبر آمریکا و افت
شدید محبوبیت ترامپ در مقابل رقیباش
جو بایدن ،بازار گمانهزنی درباره یک دورهای
شدن ترامپ حسابی داغ شده است .موقعیت
و جایگاه ترامپ در اثر بحرانهای متعدد و
چندوجهی آمریکا چنان متزلزل شده است که
خود ترامپ هم اذعان کرده است که ممکن
است در انتخابات سوم نوامبر شکست بخورد.
در ماه ژوئن ،همزمان با سقوط محبوبیتاش
در مقابل بایدن ،ترامپ حداقل دو بار به احتمال
شکستاش در انتخابات آینده اشاره کرد .بعد از
اینکه بایدن اعالم کرد که ترامپ بعد از شکست
خوردن ممکن است از کاخ سفید بیرون نرود،
ترامپ طی گفتوگویی با شبکه فاکس نیوز
گفت« :قطعا اگر پیروز نشوم ،ادامه خواهم داد
و کارهای دیگری انجام خواهد داد».
کمی بیش از دو هفته بعد ،ترامپ بار دیگر در
گفتوگو با فاکس نیوز تصریح کرد« :او [بایدن]
نمیتواند صحبت کند .هیچ کس صدایش را
نمیشنود .هر وقت صحبت کند ،نمیتواند دو
تا جمله سر هم کند».
ترامپ افزود« :منظورم این است که این مرد
نمیتواند صحبت کند .با این حال او رئیس
جمهوری شما خواهد بود شاید ،چون مردم من
را دوست ندارند».
از جنگ جهانی دوم تاکنون ،هشت رئیس
جمهوری در آمریکا توانستند برای بار دوم در
انتخابات ریاست جمهوری پیروز شوند .فقط
سه رئیس جمهوری – بوش پدر ،جیمی کارتر
و جرالد فورد  -نتوانستند برای بار دوم پیروز
شوند .ترامپ با برخی از روسای جمهوری تک
دورهای شباهتهایی دارد.
جورج هربرت واکر بوش (بوش پدر) ،قبل از
اینکه رئیس جمهوری شود ،مدتها در کنگره،
سازمان ملل ،سازمان سیا و دولت رونالد ریگان
خدمت کرده بود و در نهایت بین سالهای
 ۱۹۸۹تا  ۱۹۹۳به باالترین منصب آمریکا ،یعنی
ریاست جمهوریی رسید .اوضاع بر وفق مراد او
پیش رفت .اتحاد جماهیر شوروی بعد از سالها
رقابت سرسختانه با آمریکا ،دچار فروپاشی شده
بود و آمریکا در جهان یکه تازی میکرد.
اما این باعث نشد که بوش پدر در انتخابات
ریاست جمهوریی سال  ۱۹۹۲در مقابل بیل
کلینتون شکست نخورد .علت اصلی شکست
بوش پدر ،بحران اقتصادی در آمریکا بود.
خصوصا که بعد از فروپاشی شوروی ،تمرکز
بر سیاست خارجی کمتر شده بود و در مقابل،
اهمیت اوضاع داخلی آمریکا دو چندان شد.
بوش در تبلیغات انتخاباتی سال  ۱۹۸۸قول داده
بود که مالیات را افزایش ندهد .اما بعد از شروع
رکود اقتصادی در آمریکا ،بوش پدر با امضای
فرمانی برای افزایش مالیات ،وعده خود را زیر پا
گذاشت .امری که انتقادات زیادی را در درون
حزب جمهوریخواه متوجه وی کرد.
در حالی که بوش پدر به خاطر بحران اقتصادی
در انتخابات شکست خورد ،جیمی کارتر به
خاطر یک بحران سیاسی رئیس جمهوری یک
دورهای شد .طبق دادههای موسسه نظرسنجی
گالوپ ،میزان محبوبیت کارتر در اوایل سال
 ۱۹۸۰حدود  ۵۶درصد بود .اما با شروع بحران
گروگان گیری در سفارت آمریکا در تهران،
محبوبیت کارتر به شدت سقوط کرد .رسانههای
آمریکا هر روز به این بحران میپرداختند .امری
که بیش از پیش محبوبیت کارتر را کاهش داد.
در نتیجه ،محبوبیت کارتر در زمان انتخابات به
 ۳۱درصد کاهش یافت.

پاسخ تحریمهای آمریکا را
میدهیم

جدای از بحث اقتصادی ،ترامپ از یک نظر خوش شانس است :رقیب او مانند رونالد ریگان در مقابل کارتر و بیل کلینتون در مقابل بوش پدر
قوی نیست .بایدن فاقد شخصیت کاریزماتیک است و سالهای زیادی را در مناصب عمومی سپری کرده است بنابراین ،بدون نقاط ضعف نیست.
همچنین ،او در اوایل انتخابات درون حزبی دموکراتها عملکرد ضعیفی داشت و تنها بعد از مداخله باراک اوباما و دیگر شخصیتهای حزب دموکرات
به نفع وی ،موقعیتاش بهتر شد.

از جنگ جهانی
دوم تاکنون،
هشت رئیس
جمهوری در
آمریکاتوانستند
برای بار دوم در
انتخاباتریاست
جمهوریپیروز
شوند .فقط سه
رئیسجمهوری
نتوانستندبرای
بار دوم پیروز
شوند
بوش پدر و کارتر در حالی در انتخابات
شکست خوردند که از نظر اقتصادی عملکرد
بهتری نسبت به اوضاع فعلی ترامپ داشته
اند .به عنوان نمونه ،میانگین بیکاری در دوره
بوش پدر و کارتر از ترامپ بهتر بود .به نحوی
که میانگین بیکاری در ماه مه  ،۱۹۸۰حدود ۷.۵
درصد بود و در اواخر ریاست جمهوریی بوش
پدر در سال  ۱۹۹۲میانگین بیکاری حدود ۷.۶
درصد بود .اما در ماه مه  ،۲۰۲۰نرخ بیکاری در
آمریکا به  ۱۳.۳درصد رسید.
در حال حاضر پرسش مهم این است که آیا
ترامپ در چند ماه باقی مانده میتواند این ارقام
را بهتر کند یا نه .صرف نظر از پاسخ این سوال،
در حال حاضر ترامپ از نظر اقتصادی با یک
بحران عمیقی مواجه است که به اعتقاد برخی
ناظران ،خروج از آن ،سالها طول خواهد کشید.
ترامپ ،هم اکنون روی دستاوردهای خود قبل از
بحران کرونا تمرکز کرده است و مدام میگوید او
قبل از اینکه ویروس کرونا در آمریکا شیوع پیدا
کند ،اقتصاد آمریکا را به خوبی مدیریت کرده
بود .اما واضح است که اکثر رأی دهندگان به
حال فعلی خود نگاه میکنند .بنابراین ،چنانچه
ترامپ نتواند در ماههای آینده اقتصاد را بهبود
بخشد ،رقابت سختی با بایدن خواهد داشت.
با وجود اینکه آسیبهایی که کرونا به
اقتصاد آمریکا وارد کرد ،بسیار بزرگ است ،اما
بستههای بی سابقه مشوق اقتصادی که کنگره
تصویب کرده ،تا حدودی از اثرات منفی بحران
کرونا بر اقتصاد و شهروندان کاسته اند .جدای
از بحث اقتصادی ،ترامپ از یک نظر خوش
شانس است :رقیب او مانند رونالد ریگان در
مقابل کارتر و بیل کلینتون در مقابل بوش پدر
قوی نیست .بایدن فاقد شخصیت کاریزماتیک
است و سالهای زیادی را در مناصب عمومی
سپری کرده است بنابراین ،بدون نقاط ضعف
نیست .همچنین ،او در اوایل انتخابات درون
حزبی دموکراتها عملکرد ضعیفی داشت و تنها
بعد از مداخله باراک اوباما و دیگر شخصیتهای
حزب دموکرات به نفع وی ،موقعیتش بهتر شد.
ترامپ نیاز به یک برگ برنده دارد
در هفتههای اخیر ،میزان رضایت از ترامپ در
نظرسنجیهای متعدد محلی و ملی در آمریکا به
شدت سقوط کرده است به نحوی که فاصله بین
ترامپ و جو بایدن ،نامزد حزب دموکرات ،به

بیش از پانزده درصد رسیده ،این در حالی است
که جو بایدن به خاطر شیوع بیماری کرونا ،عمال
در منزل خود باقی مانده و فعالیت انتخاباتی
قابل توجهی انجام نمیدهد.
در این زمینه سید جالل ساداتیان سفیر
اسبق ایران در بریتانیا در گفتوگو با فرارو با
اشاره به اینکه تنها با اتکاء به نظرسنجیها
نمیتوان از االن ترامپ را بازنده انتخابات ۲۰۲۰
آمریکا دانست ،گفت :در سال  ۲۰۱۶نیز همه
نظرسنجیها حاکی از پیشتازی کلینتون بود،
اما ناگهان در دو هفته پایانی ورق برگشت و
ترامپ پیشتاز شده و در نهایت نیز به کاخ سفید
راه یافت ،بنابراین صرف تکیه بر نظرسنجیها
نمیتوان مالک خوبی به منظور ارزیابی
وضعیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا باشد.
وی افزود :اگر همین فردا رای گیری شود،
شانس بایدن بیشتر است ،اما با توجه به اینکه
حدود  ۴ماه تا موعد برگزاری مانده ،هر لحظه
ممکن است ترامپ یک اقدامی را انجام دهد که
بتواند فضا را به نفع خود تغییر دهد ،در این
زمینه او خیلی تالش کرد تا باب مذاکره مجدد با
ایران را باز کند ،اما موفق نشد ،در حال حاضر
بزرگترین ضعفی که ترامپ دارد ،کاهش نرخ
اشتغال و افزایش بیکاری به بیش از  ۱۰درصد
است ،وی تمام این  ۳.۵سال تمام تالشش را
به خرج داد که تمام منابع مالی آمریکا را صرف
اشتغالزایی در این کشور کند.
ساداتیان اظهار کرد :ترامپ برای تحقق این
کار از بسیاری از پیمانهای بینالمللی همچون
برجام ،معاهده آب و هوایی پاریس ،یونسکو،
نفتا و ...خارج شد و حتی سهم سازمان
بهداشت جهانی را نیز نپرداخت ،او حتی با
کشورهای اروپایی بر سر بودجه ناتو نیز درگیر
شد و خواهان افزایش سهم پرداختی آنها شد،
بنابراین در چنین فضایی ترامپ تمام تالش خود
را به کار بست تا ،بودجه الزم را برای اشتغالزایی
هرچه بیشتر آمریکاییها فراهم کند ،اما شیوع
ویروس کرونا تمام برنامههای او را بر هم زد،
به طوری که تاکنون بیش از  ۵۰میلیون شغل
در این کشور نابود شده و پیشبینی میشود
این روند تا پایان تابستان همچنان ادامه داشته
باشد.
این کارشناس مسائل بینالملل با تاکید بر

اینکه ترامپ بیش از حد سفیدپوستان آمریکایی
را هواداری میکند ،گفت :این مسئله باعث
شده که رنگین پوستان آمریکایی به خصوص
سیاهپوستان علیه ترامپ موضع رادیکالی بگیرند
و قتل جورج فلوید توسط پلیس آمریکا آتش
به خرمنی بود که دامن رئیس جمهوری آمریکا
را گرفت ،به طوری که بیش از  ۱.۵ماه است
که هروز در  ۴۰ایالت آمریکا تظاهرات علیهنژاد
پرستی و تبعیض در آمریکا وجود دارد که این
مسئله فشار زیادی را به ترامپ وارد کرده است.
اقتصاد برای ترامپ حکم شمشیر دولبه را دارد
وی افزود :اگر ترامپ بتواند اوضاع اقتصادی
آمریکا را سامانی ببخشد و نرخ بیکاری را کمتر
کند ،دوباره شانس او برای ورود مجدد به
کاخ سفید افزایش پیدا میکند ،اما اگر همین
وضعیت فعلی تا موعد برگزاری انتخابات ادامه
داشته باشد ،آن زمان دیگر کار او برای غلبه
بر بایدن بسیار سخت خواهد شد؛ این در
حالیست که برخی از جمهورییخواهان مطرح
نیز با انتخاب مجدد ترامپ مخالف هستند و این
امر برای ترامپ میتواند گران تمام شود ،حال
باید دید در نهایت چه سرنوشتی برای ترامپ
رقم خواهد خورد.
ساداتیان با تاکید بر اینکه ترامپ خود نیز
اذعان کرده که شاید دوباره انتخاب نشود،
تصریح کرد :االن فضا طوری رقم خورده که
همه چیز به آینده و این چهار ماه باقیمانده
بستگی دارد ،با توجه به اینکه دموکراتها نیز
هنوز کمپین بایدن را آغاز نکردهاند ،منتظرند که
ترامپ با دستان خود وجههاش را خراب کند و
با این وضعیت آنها با کمترین هزینه بیشترین
بهرهبرداری را از وضعیت پیش آمده در قبال
کرونا و نژادپرستی ببرند تا راه بایدن برای ورود
به کاخ سفید هموار شود.
این دیپلمات اسبق کشورمان با اشاره به اینکه
بایدن اعالم کرده به برجام بازخواهد گشت،
گفت :با توجه به اینکه در حال حاضر آمریکا
تحریمهای بسیار شدید و ظالمانهای را علیه
کشورمان وضع کرده ،بازگشت آمریکا با شرط و
شروط به برجام خواهد بود ،چرا که بایدن نیز به
همین راحتی پای میز مذاکره حاضر نمیشود،
اما از طرفی باید دید کشورمان نیز که تاکنون
مقاومت کرده ،آیا با تغییر ترامپ دوباره حاضر
خواهد بود مذاکره کند.

چین روز جمعه اعالم کرد که درپی اقدام
واشنگتن در اعمال تحریم بر مقامهای بلندپایه
چینی به بهانه نقض حقوق اقلیت اویغور
دست به تدابیر متقابل میزند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز،
پکن این تحریمهای جدید آمریکا علیه خود را
برای روابط دو جانبه «شدیدا زیانبار» خوانده
است؛ روابطی که قبل از آن نیز از بابت
مسائلی همچون مسئله هنگ کنگ و شیوع
کرونا ویروس تیره بوده است.
واشنگتن اخیرا به اعمال تحریم علیه چند
مقام حزب کمونیست چین به بهانه نقض
حقوق اویغورها پرداخت.
ژائولیجیان ،سخنگوی وزارت خارجه چین به
خبرنگاران در پکن گفت :این تصمیم آمریکا
یک مداخله جدی در امور چین به حساب
میآید.
ژائو عنوان کرد :در پرتو این اقدامات اشتباه
چین به اعمال تدابیری متقابل علیه مقامها
و سازمانهای آمریکایی که رفتاری وحشتناک
درخصوص حقوق بشر در ارتباط با امور سین
کیانگ داشتهاند میپردازد.
او ادامه داد :ما از آمریکا میخواهیم این
مسیر اشتباه را تصحیح کند .اگر آمریکا به
این روند ادامه دهد چین هم تدابیر متقابل
سرسختانهای را در پیش خواهد گرفت.

هلند از روسیه به دلیل حادثه
برای هواپیمای خطوط مالزی
یکند
شکایت م 
هلند اعالم کرد که قصد دارد از روسیه به
دلیل حادثه سقوط هواپیمای خطوط مالزی
که سال  2014در شرق اوکراین اتفاق افتاد،
شکایت کند.
به گزارش فارس ،استف بالک ،وزیر امور
خارجه هلند روز جمعه خبر داد که این کشور
قصد دارد در دادگاه اروپایی حقوق بشر به
دلیل حادثه سقوط هواپیمای  MH17از روسیه
شکایت کند.
پرواز  MH17خطوط هواپیمایی مالزی روز
 17جوالی  26( 2014تیرماه  )1393در شرق
اوکراین سرنگون شد .سرنگونی این هواپیما در
بحبوحه درگیریها در شرق اوکراین روی داد.
تمامی  298مسافر این هواپیما که اغلب
هلندی و مالزیایی بودند در این حادثه جان
خود را از دست دادند.
بالفاصله پس از این حادثه ،آمریکا و متحدان
اروپاییاش بدون هیچگونه شواهدی مدعی
شدند که روسیه مسئول این فاجعه است.
این ادعا به عنوان دستاویزی برای واشنگتن
و بروکسل برای ارائه تحریمهایی علیه مسکو
تبدیل شد این در حالی است که روسیه بارها
این ادعا را رد کرده است .پس از این حادثه
تیم تحقیقاتی به رهبری هلند تشکیل شد که
از اوکراین ،بلژیک و استرالیا برای پیوستن به
این تحقیق نیز دعوت شد اما روسیه را برای
مشارکت در این تحقیقات دعوت نکردند.
در سال  ،2018این تیم تحقیقاتی مدعی شد
که هواپیما توسط سامانه موشکی باک سرنگون
شده و این سامانه متعلق به یگان پنجاهوسوم
موشکهای ضد هوایی ارتش روسیه است .این
تیم تحقیقاتی اعالم کرد که به کمک اطالعات
محرمانهای که توسط مقامات هلند و روسیه
فراهم شده و نمیتواند آنها را فاش کند به این
نتیجه رسیده است .این تیم همچنین گفت که
از تصاویری که در رسانههای اجتماعی بدست
آورده برای اثبات ادعای خود استفاده کرده
است.
پس از گذشته چند سال از حادثه سقوط،
تیم تحقیقات هلندی سه شهروند روس و یک
اوکراینی را مظنون اصلی سرنگونی این هواپیما
اعالم کرده است.

ترکیه :لیبی را نجات دادیم

خشم پمپئو از گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شهادت سردار شهید سلیمانی

سخنگوی ریاستجمهوری ترکیه اعالم کرد این کشور به موجب توافق نظامی بین آنکارا و طرابلس به حمایت از دولت وفاق
ملی لیبی ادامه میدهد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آناتولی ،ابراهیم کالین ،سخنگوی ریاستجمهوری ترکیه گفت :ما دسامبر به
درخواست دولت وفاق ملی لیبی یک توافقنامه همکاری و امنیتی را امضا کردیم .حمایت ما از این دولت به موجب
این توافقنامه ادامه دارد .مداخله ترکیه در لیبی روند حوادث و درگیریها در این کشور را تغییر داد و توازنی را در نزاع
برقرار کرد .اگر دیدگاه درست رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه نبود درگیریها در لیبی افزایش مییافت و
مردم بیشتری جان خود را از دست می دادند و چه بسا تجزیه این کشور یک امر حتمی بود .حل بحران لیبی نظامی
نیست بلکه سیاسی است .از جمله اولویتهای ترکیه تحقق حل سیاسی بحران براساس اصول کنفرانس برلین است.
وی گفت :دولت فائز السراج مواضع مثبتی در قبال روند سیاسی دارد اما خلیفه حفتر ،فرمانده ارتش ملی لیبی
همچنان به نقض تمام توافقنامهها ادامه میدهد .طبیعی است که دولت السراج به وعدههای حفتر اعتماد نکند .نیروهای
حفتر باید از سرت و الجفره عقبنشینی کنند .دولت السراج نمیخواهد حفتر از این دو شهر به عنوان پایگاهی برای انجام عملیات
نظامی خود استفاده کند .مسئله مهمی که بسیاری آن را فراموش کردهاند محاصره منابع نفت و گاز لیبی توسط نیروهای حفتر است که خسارت پنج
میلیارد دالری به لیبی زده است.
وی درباره دلیل حضور ترکیه در لیبی گفت :در عصر جدید مفهوم امنیت ،جهانی شده است و شما نمیتوانید امنیت ملیتان را تنها از طریق مرزهای
خودتان تأمین کنید .امنیت ترکیه امنیت عراق ،ایران و تمام همسایگانش است .لیبی همسایه ما است .کسانی که میخواهند ترکیه را در داخل مرزهایش
محصور کنند درباره حضور ما در لیبی ،سوریه ،عراق و فلسطین سؤال میکنند.
کالین گفت :تا چند وقت پیش برخی کشورها از جمله آمریکا تمایلی به برقراری روابط با دولت السراج نداشتند اما به لطف مداخله ترکیه و حمایتش از
دولت وفاق ملی لیبی اوضاع تغییر کرده است .ما تمایلی نداریم لیبی به عرصه جنگ تبدیل شود .اگر بحران از طریق روند سیاسی حل میشود راهکار
نظامی باید کنار گذاشته شود.

وزیر امور خارجه آمریکا از گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره نقض قوانین بینالمللی از سوی دولت آمریکا
در به شهادت رساندن سردار شهید سلیمانی به خشم آمده و سعی کرد بار دیگر این اقدام تروریستی را توجیه
کند.
به گزارش ایسنا ،مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در
امور حقوق بشر درباره نقض قوانین بینالمللی از سوی آمریکا با اقدام به شهادت رساندن سردار شهید قاسم
سلیمانی طی حملهای پهپادی در عراق در پیامی توئیتری نوشت :ما گزارش ساختگی گزارشگر ویژه سازمان
ملل را درباره کشتارهای انجام شده از طریق پهپادهای مسلح در مورد سردار سلیمانی را رد میکنیم .آمریکا
در زمینه اصول قوانین بینالمللی برای این حمله شفاف عمل کرده است و همواره در راستای حفاظت از آمریکا
اقدام خواهد کرد.
ادعاهای پمپئو در توجیه اقدام تروریستی دولت کشورش در به شهادت رساندن سردار شهید سلیمانی در پی این
مطرح میشود که انییس کاالمار گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در گزارشی با تاکید بر اینکه ترور سردار
شهید سلیمانی و  9تن دیگر از همراهانش تخطی از قوانین بین المللی بوده ،گفت که دولت آمریکا تا کنون نتوانسته است مدرکی قانع کننده ارائه
کند که نشان دهد حملهای ادامه دار یا قریبالوقوع منافع این کشور را تهدید میکرده تا از این طریق حمله به خودروی حامل سردار شهید سلیمانی
را توجیه کند.
گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در گزارشش نوشته است که این اقدام نقض منشور سازمام ملل بوده و خواستار پاسخگویی در قبال ترورهای
هدفمند با پهپاد و وضع مقرارتی کاملتر برای استفاده از این تسلیحات شد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در نشست دیروز شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشش را درباره اقدام غیرقانونی دولت آمریکا
در به شهادت رساندن سردار شهید قاسم سلیمانی ارائه کرد و با گفتن اینکه مقام رسمی یک کشور در کشور مستقل دیگری مورد هدف قرار گرفت،
تاکید کرد که ترور سردار شهید سلیمانی در زمینه درگیریهای مسلحانه بیسابقه بوده است.

