
شماری از مقام های شورای امنیت ملی 
آمریکا اخراج می شوند

شبکه خبری سی ان ان به نقل از دو مقام مطلع 
گزارش داد، مشاور امنیت ملی آمریکا احتماال در 
روزهای آتی تعدادی از کارکنان شورای امنیت ملی را 
تعدیل می کند. این انتظار می رفت که رابرت اوبراین، 
آمریکا بعد از پایان محاکمه  مشاور امنیت ملی 
آمریکا  استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
حدود ده ها نفر از مقام ها را برکنار کند و علت آن 
کار این شورا عنوان شده است که  هموارسازی 
شمار کارکنان آن از ۱۰۰ نفر به ۲۳۶ نفر در دولت اوباما 

افزایش پیدا کرد.
کاخ سفید روز جمعه الکساندر ویندمن، مشاور 
شورای امنیت ملی آمریکا را اخراج کرد که به عنوان 
شاهد در تحقیقات استیضاح ترامپ حضور داشت. 
ویندمن عالی رتبه ترین کارشناس امور اوکراین در 
کمیته امنیت ملی کاخ سفید بود. ماه سپتامبر 
دموکرات های  کنترل  تحت  نمایندگان  مجلس 
آمریکا تحقیقات استیضاح را علیه ترامپ آغاز کرد که 
بر سر تماس تلفنی بیست وپنجم ژوئیه با والدیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین بود که طی آن 
تا  خواست  کی یف  مقام های  از  سفید  کاخ  رهبر 
تحقیقاتی را علیه جو بایدن، رقیبش در انتخابات ۲۰۲۰ 
انجام دهند و تهدید کرد کمک نظامی آمریکا به 
اوکراین را تعلیق می کند. روز چهارشنبه سنای تحت 
کنترل جمهوری خواهان آمریکا ترامپ را از اتهامات 
و  قدرت  از  سوءاستفاده  مبنی بر  استیضاح 
مانع تراشی در کار کنگره تبرئه اعالم کرد. بعد از پایان 
یافتن این روند، گوردون ساندلند، سفیر آمریکا در 
اتحادیه اروپا هم گفت به واشنگتن فراخوانده شده 
است. او باالترین مقام وزارت خارجه بود که در جریان 
و  رفت  کنگره  به  بار  دو  استیضاح  تحقیقات 
اظهاراتش بسیار جنجالی شد. رسانه های آمریکایی 
از  تبرئه  از  پس  ترامپ  دونالد  کرده اند  گزارش 
کادر  در  عمده ای  تغییرات  دارد  قصد  استیضاح 
کارمندان کاخ  سفید صورت دهد. رسانه های آمریکا 
همچنین از برکناری قریب الوقوع میک مولوینی، 

رئیس دفتر ترامپ خبر دادند. 

 نماینده عراقی: کابینه جدید شامل
۲۳ وزیر و در مدت ۱۰ تا ۱۵ روز معرفی می شود

یک نماینده عراقی اعالم کرد نخست وزیر مکلف 
هرگونه  از  دور  به  دولتی  دارد  قصد  کشور  این 
سهمیه بندی حزبی تشکیل دهد. حسین عرب، 
نماینده پارلمان عراق به روزنامه الصباح چاپ این 
کشور گفت: »محمد توفیق عالوی، نخست وزیر 
مکلف عراق با تمام فراکسیون های سیاسی درباره 
ممانعت از سهمیه بندی حزبی در کابینه مذاکره 
کرده است و فراکسیون ها با این مسأله موافقت 
روز تشکیل  تا ۱۵  کابینه طی ۱۰  کرده اند. احتماال 
شود.« او افزود: »کابینه آتی متشکل از ۲۳ وزیر است 
و این وزرا همان وزرای دولت مستعفی هستند. 
که  وزیری  هر  با  مخالفت  یا  قبول  در  پارلمان 

مسئولیت پذیر نباشد، آزاد است.« 

حذف بند محکومیت »معامله قرن« از 
 پیش نویس قطعنامه فلسطین 

در شورای امنیت
پس از انجام برخی اصالحات در پیش نویس 
متن  از  آمریکا  صلح  طرح  محکومیت،  اولیه 
قرار است  که  پیش نویس قطعنامه فلسطینی 
سه شنبه در شورای امنیت به رأی گذاشته شود، 
حذف شد. در پیش نویس قطعنامه جدیدی که روز 
جمعه به اعضای شورای امنیت ارایه شد، طرحی که 
آمریکا بیست وهشتم ژانویه  سال جاری میالدی 
برای به اصطالح صلح خاورمیانه ارایه کرد )معامله 
قرن(، به منزله انحراف از استانداردهای توافق شده 
بین المللی برای توقف پایدار درگیری های دو طرف 
که در قطعنامه های  فلسطینی-اسراییلی است 
مربوطه سازمان ملل نیز به آنها تصریح شده است. 
که  قطعنامه ای  پیش نویس  اولیه  ساختار 
فلسطینی ها به واسطه تونس و اندونزی، دو عضو 
ارایه کردند،  شورا  این  به  امنیت  شورای  غیردائم 
حاوی ابراز تأسف شدید شورای یاد شده بود، زیرا 
طرح صلح آمریکا ناقض قوانین بین المللی است. در 
بند  پیش نویس  این  اصالح شده  نسخه 
»محکومیت تمامی اقدامات خشونت آمیز علیه 
و  تروریستی  اقدامات  ازجمله  غیرنظامیان 
تحریک آمیز و تحریک به خشونت و ویرانی« افزوده 
برگزاری  درخواست  جدید  نسخه  این  در  شد. 
درباره  وقت  ع  اسر در  بین المللی  کنفرانس 
خاورمیانه حذف و در آن تنها به یادآوری این نکته 
بسنده شده که چنین درخواستی در متن قطعنامه 

 سال۲۰۰۸ سازمان ملل آورده شده است. 
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تیراندازی  یــن  ن بارتر  خو
یــخ تایلند در تار

تیرانداز  که  نمی دانم  چون  کنم،  فرار  طرف  کدام  به  »نمی دانم  ]شهروند[ 
کجاست.« این سخن یکی از افرادی است که در لحظه تیراندازی در محل حادثه 
گیر افتاده بود. حادثه ای که طی آن، یک گروهبان ارتش تایلند ۲۶ نفر را در یک 
فروشگاه به قتل رساند و بسیاری دیگر را زخمی کرد. سرانجام خود او را نیز پلیس 
پس از ۱۶ ساعت کشت.»جاکراپانت توما«، گروهبان ارتش تایلند گفته می شود به 
علت مشکالت مالی در مرکز نظامی خود که نزدیکی این فروشگاه قرارداشت، دو 
نفر را در آن پایگاه به قتل رساند و سپس به این فروشگاه آمد و مردم را به گلوله 
بست.این حادثه در منطقه ای فقیرنشین در شهر »ناخون راتچاسیم« در شمال 
شرقی بانکوک به وقوع پیوست و کشور را در بهت و ناراحتی فرو برد.گاردین به 
نقل از مردم محلی گزارش داد که »توما«، گروهبان مهاجم در این حادثه هشت نفر 
را هم به گروگان گرفته بود. ده ها نفر دیگر هم یکشنبه شب ساعت ها گیر افتاده 
بودند تا اینکه پلیس خود را به آنجا رساند و مردم را گروه گروه از این ساختمان 
هفت طبقه خارج کرد.طی این عملیات، یک افسر پلیس کشته شد. »آنوتین 
چارنویراکول« وزیر بهداشت تایلند با تأیید این خبر گفت: »گلوله ای به او خورد و 
متاسفانه نتوانست دوام بیاورد.«ژنرال »کانگچیپ تانتراوانیچ«، سخنگوی وزارت 
دفاع تایلند با افشای نام این مهاجم، درجه او را گروهبان یکم اعالم کرده است. به 
گفته منابع مطلع که با آسوشیتدپرس صحبت کردند، این گروهبان به علت 
مشکالت مالی پیش آمده در پایگاه نظامی اش، بسیار عصبانی شده است.این 
حمله تروریستی، در اواخر بعدازظهر شنبه صورت گرفت. توما، گروهبان مهاجم 
پیش از آنکه مردم را به گلوله ببندد، به صورت الیو و زنده از خودش فیلم گرفت و 
آن را از شبکه ای اجتماعی منتشر کرد. او با دزدیدن سالح های افسران ارتش و یک 
خودرو به مرکز شهر رفت و در فروشگاهی به نام »ترمینال۲4« دست به تیراندازی 
زد. یکی از افرادی که در این حادثه حضور داشت، آقای »گرین« بود. او زمانی که در 

فروشگاه گیر افتاده بود، از آنجا با تلویزیون ملی تایلند تماس گرفت و گفت: 
»نمی دانم به کدام سو باید فرار کنم، چون نمی دانم او )مهاجم( کجا ایستاده 
است، ۲۰ نفر دیگر هم با من هستند.«زن دیگری به نام »اوآم« گفته بود که به همراه 
۳۰ نفر در اتاق انباری در این فروشگاه پنهان شده بود. آنها حدود ۶ ساعت در 
تاریکی مخفی ماندند: »همه ما موبایل هایمان را خاموش کرده بودیم تا صدای 
زنگ آنها درنیاید. هیچ کس هیچ پیامی را در شبکه های اجتماعی منتشر نمی کرد.« 
آنها درنهایت ساعت ۱۱ شب توانستند از آنجا بیرون بیایند.تصاویر و ویدیوهای 
منتشرشده در اوایل صبح یکشنبه جمعیتی از مردم را نشان می دهد که برخی 
بچه ها را در آغوش گرفته اند و با حمایت پلیس از ساختمان فروشگاه خارج 
می شوند. نخست وزیر تایلند صبح روز یکشنبه اعالم کرد ۵۲ نفر دیگر در این 
حادثه زخمی شده اند. نخست وزیر همچنین در مورد خشم و عصبانیت فرد 
مهاجم گفت: »این سرباز در توافقی که بر سر خریدوفروش زمینی کرده بود، 
احساس می کرد سرش کاله رفته است.« به این ترتیب، او بسیار خشمگین 
می شود و دست به این اقدام می زند. برخی از گزارش ها همچنین حاکی از آن است 
که توما پیش از آنکه به سوی مردم در فروشگاه »ترمینال۲4« تیراندازی کند، به 
سوی یک معبد بودایی ها نیز تیراندازی کرده است.»ناتایا گانیم« و خانواده اش در 
آن زمان درحال ترک فروشگاه بودند. ناتایا که با تلفن همراهش از صحنه تیراندازی 
فیلم گرفته است، می گوید: »در ابتدا زنی را دیدم که به شکلی عصبی از فروشگاه 
فرار می کند، سپس یک موتورسوار که در مقابل او و در کنار موتورش ایستاده بود، 
فرار کرد و موتورش را همانجا رهاکرد.«شهر »ناخون راتچاسیم« که با نام »ُکرات« نیز 
شناخته می شود، در فاصله ۲۵۰ کیلومتری بانکوک واقع شده است. تایلند یکی از 
کشورهایی است که بیشترین میزان سالح در دست مردم را دارد، اما چنین 

حمالتی در این کشور بسیار نادر است. 

زن دیگری به نام »اوآم« گفته 
بود که به همراه 30 نفر در 

اتاق انباری در این فروشگاه 
پنهان شده بود. آنها 

حدود 6 ساعت در تاریکی 
مخفی ماندند: »همه ما 

موبایل هایمان را خاموش 
کرده بودیم تا صدای زنگ 

آنها درنیاید. هیچ کس هیچ 
پیامی را در شبکه های 

اجتماعی منتشر نمی کرد«

درباره اف ای  تی اف فرصت بیشتری بدهید
در پایان جلسه علنی اکتبر ۲۰۱9، کارگروه ویژه اقدام 
صورت  در  که  داد  هشدار  ایران  به   )FATF( مالی 
تمدید نکردن این لوایح طی یک ماه آینده، تهران را در 
نتواند  ایران  اگر  می دهد.  قرار  سیاه  لیست 
کنوانسیون های تأمین مالی تروریست های پالرمو و 
تروریسم را مطابق با معیارهای اف ای تی اف تصویب 
کند، قبل از اجالس عمومی که در تاریخ شانزدهم 
فوریه برگزار می شود، به طور کامل تعلیق آن برداشته 
می شود. در اواخر دسامبر  سال ۲۰۱9، با نزدیک شدن 
از  چشمگیری  طیف  اولتیماتوم،  زمان  پایان  به 
تصویب  نفع  به  را  اظهاراتی  ایرانی  کارشناسان 
کنوانسیون های تأمین مالی پالرمو و تروریسم انجام 
دولت  ارشد  چهره های  شامل  افراد  این  دادند. 
رئیس جمهوری،  شخص  خود  ازجمله  روحانی 
محمود واعظی رئیس دفتر او و لعیا جنیدی معاون 
حقوقی رئیس جمهوری می شدند. همچنین افراد 
دیگری ازجمله عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی 
و نماینده مجلس کمال دهقانی نیز در میان حامیان 
تصویب اف ای تی اف بودند. نگرانی جدی  که این 
مقامات داشتند این بود در صورتی که تهران نتواند 
برنامه عملیاتی اف ای تی اف را اجرا کند، منزوی خواهد 
شد. این نگرانی ها به وسیله چهره های ارشد جامعه 
تجاری ایران ازجمله پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران، نیز ابراز شده است. او هشدار داد که در 
صورت تصویب نشدن این لوایح حتی بانک های 
روسی و چینی نیز برای حفظ پیوندهای مالی با ایران به 
پیام های هشدارآمیز  مشکل خواهند خورد.این 
عالوه بر رسانه های اجتماعی از طریق مصاحبه های 
است؛  شده  ابراز  نیز  روزنامه ها  و  تلویزیونی 
را  هشدارها  این  جدیت  با  ایرانی  روزنامه نگاران 
منعکس می کردند. بنابراین این بیانیه ها تالشی 
برای تصویب این قوانین براساس منافع ملی بوده 
است. با این حال، در تاریخ سوم ژانویه، آمریکا در یک 
حمله هوایی بی سابقه، سرلشکر قاسم سلیمانی، 
فرمانده سپاه قدس انقالب اسالمی را ترور کرد و 
تهران و واشنگتن را در آستانه جنگی تمام عیار قرار 
داد. با توجه به این رویداد و تشدید فشارهای ناشی از 
کمپین فشار حداکثری و همچنین پیچیدگی های 
ناشی از اف ای تی اف فعال توجه ها به تصویب این 
لوایح کم شده است.با وجود این سیاست گذاران و 
به  متعهد  همچنان  ایران  اقتصادی  اپراتورهای 
اصالحاتی هستند که شفافیت سیستم مالی ایران را 
از  انتقاد  به  همچنان  روحانی  بخشد.  بهبود 
تصویب نشدن لوایح اف ای تی اف ادامه می دهد. او 
گفت:  خود  ژانویه  بیست وهفتم  سخنرانی  در 
»الیحه ای که به وسیله دولت و مجلس تصویب 
شده نمی تواند آن قدر در نهاد دیگری منتظر تصویب 
باشد. تصویب نشدن اف ای تی اف در تعامل ما با 
بانك های بین المللی مشکل ایجاد می کند. استفاده 
مجدد از اقدامات متقابل در مورد ایران می تواند 
اصالحات را غیرممکن و مسیر را برای اصالحات 
 بعدی مسدود کند. اکنون طرف های اروپایی باید به
۳ دلیل کارگروه اقدام مالی را تشویق کنند تا به ایران 
فرصت بیشتری بدهد.اول اینکه نمی توان انتظار 
داشت که ایران در مواقع افزایش تنش های نظامی با 
کند.  تصویب  را  بحث برانگیز  قانون  این  آمریکا، 
اف ای تی اف قبال نیز در برخورد با کشورهایی که درگیر 
بی ثباتی و ناامنی بودند، تفاهم نشان داده است؛ 
به عنوان مثال سوریه و عراق به ترتیب ۱۰ و 7  سال در 
لیست خاکستری باقی مانده اند. افغانستان نیز 
اخیرا پس از ۵  سال از لیست خاکستری خارج شد. در 
طول  سال ۲۰۱۸، با وجود فشارهای اقتصادی ترامپ 
بر ایران این کشور ایران پیشرفت قابل مالحظه ای در 
و  هوایی  حمله  اما  داشت،  مالی  اصالحات  روند 
متعاقب آن واکنش نظامی ایران، تا حد زیادی خارج از 
اصالحات  روند  در  درگیر  تکنوکرات های  کنترل 
اف ای تی اف بود؛ به طوری که مانع از پیشرفت در این 
حوزه شد.دوم اینکه اقدامات متقابل اف ای تی اف 
تأثیر نامطلوبی بر عملکرد اپراتورهای اقتصادی اروپا 
ازجمله شرکت هایی که در تجارت بشردوستانه مواد 
خواهد  دارند،  فعالیت  ایران  در  دارویی  و  غذایی 
داشت. از طرفی فشار اقتصادی اروپا بر ایران در این 
مقطع منجر به فشار بیشتر و ناکام ماندن تالش ها 
در  ایران  می شود.سوم  ایران  با  تنش زدایی  برای 
آستانه انتخابات مجلس است و به نظر می رسد که 
اکثریت پارلمان در اختیار تندروها قرار بگیرد. محمود 
حامیان  از  یکی  و  اصالح طلب  نماینده  صادقی، 
اف ای تی اف اخیرا اعالم کرد که الیحه ای را برای خروج 
ایران از پیمان منع گسترش سالح های هسته ای 
شورای  سوی  از  اخیرا  او  داد.  خواهد  ارایه   )NPT(
نگهبان رد صالحیت شد. در صورت تصویب نشدن 
کنوانسیون های تأمین مالی پالرمو و تروریسم در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و بازگشت ایران به 
برای  قانونی  مسیر  اف ای تی اف  سیاه  لیست 

اصالحات شفافیت مالی را خواهد بست. 
Atlantic Council   :منبع

یســتی یک سرباز ارتشی به یک فروشــگاه کشته شدند   ۲6 نفر در حمله ترور

تعلل و فقدان شفافیت وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( در ارایه اطالعات دقیق 
درباره تعداد کشته ها و مجروحان نیروهای نظامی خود در عملیات نظامی این 
کشور در منطقه به گمانه زنی درباره دستور کاخ سفید به نظامیان برای پنهان کردن 
تعداد تلفات حمله به نیروهای آمریکایی دامن زده است. در تازه ترین رویداد، یک 
مقام ارتش آمریکا بامداد یکشنبه گفت: »شامگاه شنبه به نیروهای نظامی آمریکا 
و افغانستان هنگام انجام عملیات در استان ننگرهار در شرق افغانستان حمله 
شد.«این مقام آمریکایی که به شرط ناشناس بودن حاضر به مصاحبه شد، گفت: 
»چندین سرباز آمریکایی در این حمله مجروح یا کشته شدند. حمله به نیروهای 
آمریکایی در افغانستان اتفاقی است که مدام صورت می گیرد. در همین بهمن ماه 
طالبان اعالم کرد که هواپیمایی در شرق افغانستان سقوط کرده که به نیروهای 
نظامی آمریکا تعلق داشته است.«یک فروند هواپیمای نوع »E۱۱A-« مربوط به 
سازمان جاسوسی آمریکا ساعت ۱۳ روز دوشنبه هفتم بهمن )به وقت محلی( در 
استان غزنی افغانستان سقوط کرد، اما آمریکا از اعالم شمار دقیق تلفات این 
حادثه گزارشی منتشر نکرده است. پنتاگون تنها نام دو سرنشین این هواپیما را 
منتشر کرد، اما برخی منابع تعداد کشته ها را تا ۱۰ نفر اعالم کرده اند.وزارت دفاع 
آمریکا درنهایت اعالم کرد که  سرهنگ »پال راس« چهل وشش ساله اهل »گوام« و 
سروان »رایان فانوف« سی ساله اهل ایالت نیوهمپشایر دو نظامی آمریکایی 
هستند که در سقوط این هواپیما در افغانستان کشته شدند. آمریکا همچنین از 
اطالع رسانی درباره اینکه علت سقوط این هواپیما نقص فنی بوده است یا طالبان 
آن را ساقط کردند، خودداری کرد.این مخفی کاری پنتاگون درباره ارایه اطالعات 
دقیق درمورد تلفات و خسارات ناشی از حمله به نیروها و تأسیسات نظامی این 
کشور در حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی عین االسد در عراق نیز مشاهده 
شد.روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در واکنش به جنایت 

آمریکا در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی به دستور دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا بامداد چهارشنبه هجدهم دی ماه )هشتم ژانویه( با صدور 
اطالعیه ای از شلیک ده ها فروند موشک بالستیک به پایگاه عین االسد آمریکا 
واقع در استان االنبار عراق خبر داد.بالفاصله بعد از این حمله آمریکا اعالم کرد که 
هیچ تلفات و جراحت انسانی نداشته است، اما بعد از چند روز برخی از آسیب های 
ناشی از آن را منتشر کرد.پنتاگون از زمان وقوع حمله ایران به پایگاه االسد، 
»دست کم پنج بار« روایت  خود را درباره تعداد کسانی که در این حمله دچار آسیب 
مغزی شده اند، تغییر داده است. آخرین آمار حکایت از واردشدن آسیب مغزی به 
۶4 سرباز آمریکایی دارد و هنوز هم معلوم نیست که مقامات آمریکا همه 
واقعیت ها را دراین باره گفته باشند.خودداری پنتاگون از اعالم دقیق کشته ها و 
زخمی های این حمله نمایندگان هر دو حزب اصلی دموکرات و جمهوری خواه در 
آمریکا را وادار کرد تا به طور شفاف درباره میزان جراحت  نیروهای آمریکایی در 
حمله ایران به پایگاه عین االسد پاسخ دهند. پنتاگون که گفته بود آسیب مغزی 
سربازان را کم اهمیت می داند، واکنش هایی را برانگیخت، به طوری که گروه 
کهنه سربازان آمریکایی از دولت ترامپ خواستند رسما عذرخواهی کند. براساس 
گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، پنتاگون و مقام های نظامی آمریکایی در 
توجیه علت تأخیر در گزارش دهی درباره تعداد مجروحان حمله ایران اعالم کردند 
که فرآیند چرخش اطالعات از فرماندهان نظامی تا رهبران واشنگتن زمانبر است 
و نشانه های آسیب مغزی معموال مدتی طول می کشد تا بروزکند. به دنبال 
سقوط هواپیمای آمریکایی در افغانستان مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا اعالم کرد 
که از این وضع آگاه است، اما از ارایه جزئیات بیشتر خودداری می کند. او صرفا 
اطمینان داد که پنتاگون رسانه ها را در صورت روشن شدن ابعاد ماجرا آگاه 

خواهد کرد.

گون ویکــرد پنهــان کاری پنتا ادامه ر


