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 الوروف با انتقاد از شراکت آمریکا 
و کردهای سوریه؛

قانون سزار شهروندان سوری را 
هدف گرفته است

وزیر خارجه روســیه هشــدار داد، روشی که 
آمریکا در قبال کردهای ســوریه در پیش گرفته 
عواقب فاجعه باری برای کل منطقه دارد. سرگئی 
الوروف در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک گفت: 
ما نگران اوضاع اراضی شرق فرات که تحت سیطره 
کردهاست، هستیم. نظامیان آمریکایی که آنجا 
مستقر هستند، مســئولیت تشویق کردها برای 
افزایش خواسته هایشان درباره جدایی طلبی را 
برعهده دارند. آمریکایی هــا کردها را علیه دولت 
سوریه تحریک می کنند و تمایلشان برای مذاکره با 
دمشق را از بین می برند. این مسئله نگرانی زیادی را 
ایجاد می کند نه صرفا از نظر وحدت اراضی سوریه 
بلکه از نظر افزایش میزان انفجار مسئله کردها به 
خاطر رفتارهای آمریکا. الوروف گفت: این پرونده 
نه تنها برای سوریه بلکه برای عراق، ترکیه و ایران 
نیز پرونده مهمی اســت و این بازی خطرناکی در 
منطقه اســت. آمریکایی ها مثل همیشه چنین 
اقداماتی انجام می دهند تا آشوب ایجاد کنند. آن ها 
به نتایج رفتار خود نمی اندیشند. اگر همچنان به 
گرایشات جدایی طلبانه کردها دامن بزنند احتماال 
عواقب فاجعه باری برای منطقه داشــته باشــد. 
الوروف در این راســتا به قراردادی میان کردها و 
یک شرکت آمریکایی اشاره کرد که برای ارتقای 
میادین نفتی تحت سیطره کردها تالش می کند. 
وی گفت: این نقض تمام اصول و قوانین بین المللی 
است. وی تحریم های یکجانبه آمریکا علیه سوریه 
را محکوم کرد و گفت: قانون سزار و اقدامات دیگر 
غرب علیه ســوریه در درجه اول به شــهروندان 
سوری آسیب می زند و این برعکس چیزی است 
که غرب ادعا می کند. جمعه در نیویورک، شورای 
امنیت ســازمان ملل درباره تحــوالت وضعیت 
انسانی در ســوریه به بحث پرداخت و همکاران 
غربی ما به شکلی دراماتیک و شدید به دنبال اثبات 
بی گناهی خود بوده و تاکید داشتند که تحریم ها 
صرفا هدفشان محدود کردن اقدامات و قابلیتهای 
مقامها و نمایندگان حکومت سوریه آن طور که 
آنها گفته اند است.  در حالی که مردم عادی هدف 
گرفته نشده اند. زیرا در این تحریم ها معافیت های 
انســانی برای دارو، غذا و دیگر اقالم ضروری در 
نظر گرفته شــده است. این درســت نیست زیرا 
چنین محصوالتی از سمت کشورهایی که چنین 
تحریم هایی را اعالم کردند بجز محموله های خیلی 

کوچک کاال تحویل سوریه داده نشدند. 

الوروف گفت: روســیه از محکومیت اقدامات 
آمریکا و غرب علیه سوریه دست نخواهد کشید. 
سازمان ملل قطعنامه های ویژه ای دارد که در آن 
تاکید شده تحریم های یکجانبه غیرقانونی است. 
همچنین تنها بر لزوم احترام به تحریم های شورای 

امنیت تاکید شده است. 
وی در پاسخ به دفاع نمایندگان غرب در شورای 
امنیت از تحریم های یکجانبه علیه سوریه گفت: 
می گویند این تحریم ها مبتنی بر اســتثناهایی 
درباره موارد انســانی شــامل تحویل دارو و مواد 
غذایی است این حرف کاماًل نادرست است چراکه 
هیچکدام از امدادرسانی های این کشورها تحویل 
داده نشده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل طی روزهــای اخیر مجــدداً خواهان توقف 
تحریم های یکجانبه حداقل در دوره کرونا شــد. 
کشورهای غربی همچنان گوش خود را از شنیدن 
این درخواســت ها کر کرده اند هرچند که بیشتر 
کشورهای بزرگ سازمان ملل این درخواست ها 

را تایید کرده اند. 
رئیس دســتگاه دیپلماسی روسیه همچنین 
گفت: سوریه با ایران، روسیه، چین و چند کشور 
عربی دیگر تجارت دارد اما تعداد کشورهایی که 
لزوم گذر از وضعیت غیرعادی فعلی و بازیابی روابط 
با سوریه را درک می کنند در حال افزایش است. هر 
چه بیشتر کشورها از جمله کشورهای خلیج فارس 
تصمیم به بازگشایی ســفارتهای خود در سوریه 
می گیرند و در می یابند که عمل کردن در راستای 
این تحریم های خفه کننده کامــال از نقطه نظر 
حقوق بشر غیرقابل قبول است. این در حالیست 
که واسلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل 
در سخنرانی خود در جلسه شورای امنیت با انتقاد 
از تحریم ها علیه سوریه، نسبت به طرح ترور بشار 
اسد توسط ایاالت متحده هشــدار داد و خواهان 

واکنش بین المللی نسبت به آن شد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 از سه شــنبه شــب کــه توافق 
عادی سازی روابط امارات و بحرین 
با اسرائیل در کاخ ســفید امضا شد 
تاکنون، اظهارات بســیار متنوعی 
از ســوی مقامات آمریکا، اسرائیل، 
امارات و بحرین مطرح شــده است. 
به عنوان مثال عبداهلل بن زاید، وزیر 
خارجه امــارات متحــده عربی در 
حســاب کاربری خود با انتشار یک 
پیام به زبان عبری اعیاد یهودیان را 

به آنها تبریک گفت. 
در همین راستا بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی 
هم اعالم کــرد که بــه زودی دفاتر 
اقتصادی بحرین و امارات در اراضی 
اشغالی افتتاح خواهند شد. بی شک 
مخابره ایــن حجم از اخبــار و رد و 
بدل شــدن اظهارات پس از امضای 
این توافق، طی روزهــا و هفته های 
آینده بیشتر و بیشتر خواهد شد اما 
در این میان اعتراض هایی از ســوی 
مخالفان این توافق مطرح شــده که 
عموماً مردم مراکش، یمن، بحرین، 
بخشــی از عراق و فلســطینی ها را 

دربرمی گیرد. 

ایــن جماعــت صرفاً بــه توافق 
عادی ســازی میــان اســرائیل با 
بحرین و امــارات اعتراض نکرده اند 
بلکه در تجمع هــای اعتراضی پس 
از نماز جمعه، با در دســت داشتن 
پالکاردهایــی خواهــان اجــرای 
طرح صلح دو کشــوری شدند. این 
معترضان همانند گذشته معتقدند 
که باید کشور فلسطین به مرکزیت 
قدس شــرقی تشکیل شــود و اگر 
خروجی صلح دولت هــای عربی با 
اســرائیل این موضوع نباشد، بدون 
تردید نه تنها در منطقه صلح برقرار 
نمی شــود، بلکــه واکنش هایی از 
سوی فلســطینی ها و جریان های 
اسالمِی حاضر در کشورهای حاشیه 
خلیج فــارس بــه دنبــال دارد که 
می تواند یک جنگ موضعی را پدید 
آورد که در راســتای آن پدید آمدن 
رادیکالیســم هم یکــی از خطرات 
بی توجهی بــه اصل ماجــرا یعنی 

سرنوشت فلسطین است. 
شــکی وجود نــدارد کــه صلح 
تل آویو با ابوظبــی و منامه در پرده 
اول صرفاً یک یارکشــِی منطقه ای 
به حســاب می آید و در پــرده دوم 
نه تنهــا گره کور پرونده فلســطین 
را باز نمی کنــد، بلکــه می تواند به 
ائتالف ســازی علیه فلســطین و یا 

حداقل سانسور حقیقت هایی شود 
که قطعنامه های شورای امنیت آن 
را تایید کرده اســت. در پرده ســوم 
ائتالف ســازی علیه تهــران مدنظر 
است و به نظر می رسد که هدف از این 
ائتالف سازی اجرای پروژة »عرب - 
عجم« باشــد. به این معنا که اعراب 
اوضاع را به این ســمت و ســو سوق 
دهند که بگویند پرونده فلســطین 
یک موضوع صرفاً عربی است و هیچ 
ارتباطی به ایران ندارد و حتی کار را 
به تشدید دعوای دیپلماتیک و غیره 
بکشانند. اما این همه ماجرا نیست؛ 
چراکه برندة دومینوی عادی سازی 
روابط با اسرائیل در وهله اول ترامپ 
خواهد بود و سپس نتانیاهو و تیمش 
برای ارتقــای وجهــه داخلی خود  
ســعی می کنند از این مساله نهایت 

بهره برداری را به عمل آورند. 
در ایــن میان اما نکتــه نامفهوم 
برای بسیاری از مخاطبان این است 
که کدامیــک از کشــورهای عربی 
حاضر به علنی کــردن رابطه خود با 

اسرائیل خواهند بود؟ 
پاسخ به این پرسش آسان نیست 
اما بر اســاس آنچه کــه از اظهارات 
مقاماِت آمریکا و اسرائیل پیدا است، 
عمان گزینه بعــدی خواهد بود اما 
نکته جالب این اســت کــه ترامپ 

شــخصاً به این پرونده ورود کرده و 
در حال میدان داری علنی اســت. او 
قصد دارد سودان را به جمع امارات و 
بحرین اضافه کند تا با اسرائیل وارد 
رابطه آشکار شوند. در این راستا مجله 
فارن پالیسی در گزارش خود آورده 
است که مایک پامپئو، وزیر خارجه 
آمریکا و تعــدادی از اعضای کنگره 
این کشــور به تالش های خود برای 
تضمین حذف نام سودان از فهرست 
کشورهای حامی تروریسم تا پیش 
از ماه نوامبر )قبل از انتخابات ریاست 
جمهوری 2020( را افزایش داده اند. 
از سوی دیگر ســفیر جدید سودان 
پــس از 23 ســال وارد واشــنگتن 
شــده و اســتوارنامه خود را تقدیم 
ترامپ کرده است که نشان می دهد 
خارطوم بــرای آمریکا و اســرائیل 

نقطة مهم و ارزشــمندی است. این 
اقدام ها به نوعی ارائه یک مشــوق از 
سوی واشنگتن به خارطوم قلمداد 
می شود اما واقعیت این است که در 
کنار این تطمیع، یک تهدید جدی 

علیه سودان وجود دارد. 
در ایــن رابطه روزنامــه العربی 
الجدید به نقل از منابع دیپلماتیک 
ســودانی اعالم کردند که امارات و 
عربستان فشــار زیادی بر خارطوم 
برای پیوســتن به قطار عادی سازی 
روابــط با رژیــم صهیونیســتی به 
رغم مخالفت مردم ســودان اعمال 
می کنند؛ به صورتی که این دو کشور 
تالش می کننــد از بحران اقتصادی 
ســودان و فاجعــه ســیل هایی که 
موجب آوارگی یک میلیون سودانی 
شده برای فشــار بر دولت و شورای 
حاکمیتی برای عادی سازی روابط با 

اسرائیل بهره برداری کنند. 
بر این اساس سودان از سه ناحیه 
)عربســتان، امــارات و آمریکا( زیر 
فشارهای ممتد قرار دارد، اما داستان 
به اینجا ختم نمی شــود؛ بلکه قطر و 
کویت هم از گزینه هایی هستند که 
ترامپ شخصاً برای راضی کردن آنها 

به میدان آمده است.
 قطر و کویت درگیر 

مصالحة عدوانی شده اند!     
تحلیل هایی که طــی هفته ها و 
روزهای گذشته منتشر شد، حاکی 
از آن بود که کویت و قطر در انتهای 
صِف عادی ســازی روابط با اسرائیل 
قرار دارنــد اما ترامپ بــرای اینکه 
بتواند این دو کشــور مهم حاشــیه 
خلیج فارس را با خــود در این پروژه 
همــراه کند دســت بــه اقدام های 
گوناگونی زده است. ترامپ اخیراً با 
شاهزاده ناصر صباح االحمد الصباح، 
پسر بزرگ امیر کویت و هیأت کویتی 
دیدار کــرده و آنطور کــه خودش 
می گوید، کویتی ها به امضای توافق 
صلح با دولت اســرائیل تمایل نشان 
داده اند و او بر این باور اســت که آنها 
فوراً به جمع عادی ســازان روابط با 

اسرائیل خواهند پیوست. 
اما نکته بسیار مهم این است که 
کاخ ســفید با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد، رئیس جمهوری آمریکا نشان 
لیاقت نظامی بــا درجه فرمانده کل 

قوا که باالترین نشــان این کشــور 
اســت را، به صباح االحمد الصباح، 
امیر کویت اعطا کرده است! درست 
است که اعطا کردن این مدال برای 
ترامپ هزینه مادی ندارد اما واقعیت 
این اســت که ترامپ برای پیروزی 
در انتخابات 2020 مقابل جو بایدن 
دست به هر کاری می زند و این دقیقاً 
یکی از همان اقدام ها است. در مورد 
دوحه هم آمریکا و قطر در راســتای 
سومین دور از مذاکرات استراتژیک 
خود در واشــنگتن دربــاره ارتقای 
پایــگاه العدید در دوحــه و معامله 
تسلیحاتی به ارزش 2۶ میلیارد دالر 
به توافق رســیده اند که گفته شده 
ایاالت متحده تخفیف های خوبی در 
این راســتا به قطر داده است. در این 
راستا رویترز گزارش داده که تالش 
 برای نزدیکی قطر و اسرائیل از سوی 
آمریکا ادامه دارد و مذاکراتی درباره 
جذب قطر به صف متحدان نظامی 
آمریکا انجام شده است که ۱۷ کشور 
و از جمله بحرین و کویت در شــمار 
متحدان نظامی خارج از ناتو آمریکا 

محسوب می شوند. 
عالوه بر ایــن مولفه هــا، آرمن 
سمباتیان، ســفیر ارمنســتان در 
اســرائیل اعالم کرده که، ســفارت  
این کشور کار خود را پیش از سال نو 
یهودیان آغاز می کند و به این ترتیب 
ایروان هم به جمع شــرکای تل آویو 
پیوست. این رویدادهایی که به آنها 
اشاره شــد صرفاً یک تحول سیاسی 
به شــمار نمی آید بلکه این مسائل 
درحقیقت ابزاری هستند که ترامپ 
با سرعِت تمام در حال استفاده از آنها 
به نفع خود و نتانیاهو اســت و شاید 
برخی  آن را »باج دهی« قلمداد کنند 
و عده ای دیگر ســناریوی »تهدید و 

تطمیع« را مطرح کنند. 

تالش ترامپ برای عادی سازی روابط سودان، قطر و کویت با اسرائیل

تطمیع؛ از اعطای مدال تا عقد قرارداد 26 میلیارد دالری
رویترز گزارش داده که 

تالش  برای نزدیکی قطر 
و اسرائیل از سوی آمریکا 

ادامه دارد و مذاکراتی 
درباره جذب قطر به صف 

متحدان نظامی آمریکا 
انجام شده است

ترامپ اخیراً با شاهزاده 
ناصر صباح االحمد الصباح، 

پسر بزرگ امیر کویت و 
هیأت کویتی دیدار کرده و 

آنطور که می گوید، کویتی ها 
به امضای توافق صلح با 

دولت اسرائیل تمایل نشان 
داده اند

یک مسئول دولت مستعفی یمن روز گذشته )شنبه( نسبت به بازگشــت بیماری فلج اطفال در یمن پس از ۱۴ سال 
از زمان اعالم عدم گزارش ویروس در این کشور هشدار داد. خبرگزاری اســپوتنیک گزارش داد، عبدالرقیب الحیدری، 
دستیار معاون وزارت بهداشت دولت مســتعفی یمن توییت کرد: بیماری فلج اطفال دوباره در استان های صعدة و حجة 
مشاهده شده است. او بازگشت این ویروس را چالش جدیدی برای یمن دانست و مدعی شد: حوثی ها بارها مانع از انجام 
واکسیناسیون فلج اطفال در این دو استان شدند. این مسئول دولت مستعفی یمن در 
ادامه از جامعه جهانی خواست به مسئولیت خود در قبال این خطر بزرگ عمل کنند. 
یک منبع پزشــکی در دولت نجات ملی در صنعاء اعالم کرد، ۱۶ مورد ابتال به ویروس 
فلج اطفال در استان صعده گزارش شده است. سازمان ملل نیز روز جمعه در بیانیه ای 

مشترک از موج های شیوع فلج اطفال در یمن خبر داد.

وزارت خارجه فرانسه از طرف های سیاسی لبنان خواست تا مسئولیت های خود را برعهده گرفته و بدون هیچگونه تأخیری 
دولت جدید را تشکیل دهند. به گزارش روسیاالیوم، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در جریان کنفرانس مطبوعاتی خاطرنشان 
کرد، لبنان با بحران بی سابقه ای دست و پنجه نرم می کند. فرانسه به خاطر عدم پایبندی سیاستمداران لبنانی به تعهدات خود طبق 
جدول زمانی اعالم شده که در اوایل سپتامبر اعالم کرده بودند، متاسف است. وی در ادامه افزود: ما از تمامی طرف های سیاسی 
لبنانی می خواهیم تا مسئولیت هایشان را برعهده گرفته و بدون تأخیر با تشکیل دولت 
پیشنهادی از سوی مصطفی ادیب موافقت کنند تا دولت جدید بتواند مأموریت هایش برای 
اصالحات سیاسی ضروری را انجام دهد و خواسته های ملت لبنان را محقق کند. پیشتر 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه که اخیرا به لبنان سفر کرده بود، اعالم کرد، رهبران 

گروه های سیاسی لبنان متعهد شده اند که در ۱۵ سپتامبر دولت جدید تشکیل شود.

درخواست فرانسه برای تشکیل فوری دولت لبنانبازگشت فلج  اطفال به یمن 

ســازمان ملل با افزایش نظارت بر نقض های حقوق 
بشر گزارش شــده در جریان ســرکوب اعتراضات در 
بالروس موافقت کرد و با این کار ضمن عصبانی کردن 
مینســک و مســکو؛ حمایت های دیپلماتیک در این 
بحران را افزایش داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در 
جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، وزرای 
اروپایی سرکوب اعتراضات در بالروس از زمان انتخابات 
ریاست جمهوری ۹ اوت سال جاری میالدی را محکوم 
کردند و نماینده انگلیس اعالم کرد که لندن از تحریم ها 
حمایت می کند. بالروس تاکید کــرد که این تصمیم 
شورای حقوق بشر درخصوص افزایش نظارت ها، الگوی 
خطرناکی را به وجود می آورد. آنیس مارین، گزارشگر 
ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در بالروس پیش تر 
در یکی از نشست های شورای حقوق بشر گفته بود که 
کشورها باید برای جلوگیری از یک شکاف ژئوپلیتیک 

بزرگ وارد عمل شوند. وی افزود: اجازه ندهید یک پرده 
آهنین دیگر بر قاره اروپا نزول کنــد.  از زمان پیروزی 
مجدد الکســاندر لوکاشــنکو، رئیس جمهور بالروس 
در انتخابــات ۹ اوت، بیش از ۱0 هزار تن با خشــونت 
بازداشت شــده، بیش از ۵00 خبرنگار شکنجه شده و 
هزاران تن دیگر به طرزی وحشیانه مورد ضرب و شتم 

قرار گرفتند.

رای گیری پیش از موعــد در ایالت مینه ســوتا برای 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز شده است و مردم 
می توانند بین انداختن رای به صندوق یا رای گیری پستی 
انتخاب کننــد. رای دهندگان در ایالت هــای ویرجینیا، 
داکوتای جنوبی و وایومینگ هــم از روز جمعه رای دهی 
حضوری را شروع کرده اند. به گزارش رویترز، جو بایدن و 
دونالد ترامپ، دو نامزد اصلی انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا جمعه در ایالت چرخشی مینه سوتا که شاهد آغاز 
رای گیری پیش از موعد اســت، کمپین برگزار کردند. در 
ایالت ویرجینیا، مقام های انتخاباتی در شهرســتان های 
فرفکــس و آرلینگتون در حومه واشــنگتن دی ســی از 
مشارکت انبوه رای دهندگان خبر دادند و گفتند صف هایی 
تا بیرون تشــکیل شــده اســت. در مینیاپولیس ایالت 
مینه سوتا، حدود ۴۴ تن ظرف ســی دقیقه اول از زمان باز 
شدن تنها شعبه اخذ رای در این شــهر رای دادند. برخی 

از آنها گفتند، مایل هســتند تا زود رای بدهند و برخی هم 
نگران ازدحــام جمعیت در روز انتخابات در ســوم نوامبر 
بودند. پاندمی کرونا ســفرهای انتخاباتی این دو نامزد را 
محدود کرده و انتظار می رود این مساله موجب افزایش در 
رای دهی پیش از موعد یا پُستی شود. تمام رای دهندگان 
در مینیاپولیس در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی 

برای جلوگیری از شیوع کرونا ماسک به صورت داشتند.

موافقت شورای حقوق بشر سازمان ملل با نظارت بر بالروس رای گیری پیش  از موعد در ۴ ایالت آمریکا

خبرخبر


