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درخواست صدر برای عدم تاخیر 
در برگزاری انتخابات عراق

رهبر جریان صدر 
عــراق روز گذشــته 
)جمعــه( خواســتار 
حفاظت از صلح داخلی 
در کشور و تالش برای 
عدم تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی شــد. به 
گزارش ســومریه نیوز، مقتدی صدر، رهبر جریان 
صدر عراق در توییتی خواســتار عدم دنباله روی 
از طرح های شــرق و غرب، تالش برای ساماندهی 
گروههای شیعه شد و گفت این اقدام به معنای عدم 
ائتالف با افراد فاسد است. وی تاکید کرد، همراه با 
روند اصالح و اتحاد صفوف در عراق و علیه افراد فاسد 
است و از تندروها خواست به روند اعتدال و میانه روی 
پیوسته و از غلو و افراط گرایی در تفکر و عقاید و طائفه 
گرایی دور شوند. صدر ادامه داد، اولین کسی بوده که 
بساط گروه بندی را در کشور برچید و اولین کسی 
بوده که همکاری مدنی اســالمی را در عراق بنیان 
نهاد و خواستار بازگشــت به میانه روی و نهادینه 
کردن روند اصالحات در کشورش و عدم تاخیر در 
برگزاری انتخابات آتی است. وی درخواستش برای 
سامان دهی گروههای شیعه را اعالم کرد و گفت، این 
اقدام به این معنی است که نه تنها ابدا ائتالفی با افراد 
فاســد وجود ندارد بلکه به معنای مجازات قضایی 

افراد فاسد است.
    

حسان دیاب و سه  وزیر سابق 
لبنان متهم شدند

دســتگاه قضایی 
لبنــان در پرونــده 
انفجار بنــدر بیروت، 
نخســت وزیر موقت 
و ســه وزیر ســابق را 
متهم کرد. بــه گزارش عربــی ۲۱، قاضی فادی 
صوان، بازپرس قضایی انفجار بندر بیروت حسان 
دیاب، نخســت وزیر موقت لبنان، علی حســن 
خلیل، وزیر دارایی ســابق، یوســف فنیانوس و 
غازی زعیتر، وزرای کار و حمل ونقل ســابق را به 
جرم اهمال و کوتاهی متهم کرد. قرار است هفته 
آتی دیاب و سه وزیر مذکور بازجویی شوند. دفتر 
اطالع رسانی نخســت وزیر لبنان در واکنش به 
این حکم دستگاه قضایی با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد، قاضی صوان، قانون اساسی را نقض کرده و 
پارلمان را نادیده گرفته اســت. دیاب همه چیز 
را درباره این پرونده گفته اســت. دیاب نیز گفت 
برایش تعجب آور اســت که نخست وزیر هدف 
قرار گرفته است اما وجدانش از این بابت آسوده 
است. چهارم اوت انفجار عظیمی در بندر بیروت 
رخ داد و موجب کشته شــدن ۲۰۰ تن و زخمی 
شدن بیش از ۶۰۰۰ تن شــد و ۳۰۰ هزار تن نیز 
آواره شدند. شورای عالی قضائی لبنان اخیراً در 
بیانیه ای اعالم کرد که مجموع افرادی که حکم 
بازداشــت در حق آنها در پرونــده انفجار بندر 
بیروت صادر شده است، ۲۸ نفر هستند که حکم 
بازداشت سه تن از آنها به دلیل عدم حضورشان در 

کشور غیابی است.
    

تمدید ۶ ماهه تحریم های 
اقتصادی اروپا علیه روسیه

اتحادیــه اروپــا 
اعالم کــرد، رهبران 
ایــن اتحادیه تصمیم 
به تمدید تحریمهای 
اقتصادی علیه روسیه 
در حوزه های بانکداری، مالی و انرژی برای شش 
ماه دیگر گرفتند. به گزارش مســکو تایمز، این 
اقدام از ســوی بارند لیتس، ســخنگوی رئیس 
شورای اروپا در توئیتر اعالم شــد. این سخنگو 
اعالم داشت، رهبران اتحادیه اروپا )پنجشنبه( 
تحریمهای اقتصادی مجازات کننده علیه روسیه 
از بابت جنگ در اوکراین برای مدت شش ماه دیگر 
تمدید کردند. این تحریمها که کلیت بخشهای 
اقتصاد روســیه شــامل نفت را هدف گرفته اند، 
تا اواســط ۲۰۲۱ باقی می مانند. نخســتین بار 
تحریمها علیه روسیه از بابت ایفای نقش در جنگ 
اوکراین بعد از ســرنگون شــدن یک هواپیمای 
مسافربری مالزیایی بر فراز مناطق تحت کنترل 
شورشیان در شرق اوکراین در سال ۲۰۱۴ اعمال 
شدند و هر شــش ماه یک بار از آن زمان تمدید 
شده اند. از سوی دیگر ایاالت متحده چند شرکت 
و فرد مرتبط با روســیه و رهبر جمهوری چچن 
واکنش نشــان دادند. رمضان قدیــروف، رهبر 
جمهوری چچن در پی اعالم این تحریم ها گفت، 
آنها را پوچ و شرم آور خوانده و گفت که تاثیری بر 
توســعه جمهوری چچن نخواهند داشت. او در 
بیانیه ای گفت: آمریکا شروع به جنگ با ورزش، 

زنان، کودکان، خیریه ها و... کرده است. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

پنجشــنبه شــب مجدداً شاهد 
پرده ای دیگر از عادی ســازی روابط 
رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی 
بودیم که باز هــم به تیتــر اول تمام 
رســانه های دنیا تبدیل شــد. این بار 
هم، مانند گذشــته، خبــر این توافق 
توســط دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا به جهان مخابره شد. ترامپ با 
تبعیت از سنت گذشته خود، در توئیتی 
نوشــت: »موفقیت تاریخــی دیگر؛ 
اسرائیل و پادشــاهی مراکش توافق 
کردند که روابط کامــل دیپلماتیک 
برقرار کنند. پیشــرفتی عظیم برای 
صلــح خاورمیانــه«. ایــن گفتمان 
ترامپ برای همه مشــخص اســت و 
تمام مخاطبان به خوبی می دانند که 
او اساســاً به این مدل تاخت و تازهای 
رسانه ای و بزرگنمایی هایی که مرهون 
تبلیغات و موج سواری بر افکار عمومی 
اســت، عادت دارد و عمــاًل آن را یک 
نوع تاکتیک بــرای خود می داند. پس 
از اعالم ایــن خبر همانند گذشــته 
بسیاری از مقامات نسبت  به این مساله 
واکنش مخالف یا موافق داشــتند. در 

طیف موافقــان، رئیس جمهور مصر 
که کشورش پیشگام در عادی سازی 
روابط با اســرائیل بوده، در توئیتی از 
این تصمیم مراکش اســتقبال و آن را 
تحولی بسیار مهم قلمداد کرد. محمد 
بن زاید، ولیعهــد و حاکم دوفاکتوی 
امارات متحده عربی هم اعالم کرد که 
»از عادی سازی روابط بین کشور برادر 
مراکش با اسرائیل خرسندیم«. حمد 
بن عیســی آل خلیفه، پادشاه بحرین 
نیز این تصمیم مراکش را ستود و روز 
گذشــته )جمعه( عمان هم این اقدام 
مراکش را به فال نیک گرفت. در طیف 
مخالفان اما مهمترین موضع مربوط 
به اتحادیه جهانی علمای مســلمان 
بود که اقدام پادشــاهی مراکش برای 
عادی سازی روابط با تل آویو را محکوم 
و بر مواضع ثابت خود پیرامون سازش 
با این رژیم اشــغالگر تاکید کرد. این 
اتحادیه با صــدور بیانیه ای اعالم کرد 
که این اقدام قانونــی نبوده و با جایگاه 
مراکش که ریاســت کمیته قدس را 
برعهده دارد، نــه تنها همخوانی ندارد 
بلکه با مواضع ملت مراکش که همواره 
حامی مساله فلسطین است، مغایرت 
دارد. این موضع گیری در داخل مراکش 
موجب شد تا دفتر پادشاهی مراکش 
در بیانیه ای اعالم کند محمد ششــم، 

پادشــاه مراکش طی تمــاس تلفنی 
محمود عبــاس، رئیس تشــکیالت 
خودگــردان فلســطین را در جریان 
محتوای گفتگوی تلفنی خود با دونالد 
ترامپ قرار داد. طبق این بیانیه، پادشاه 
مراکش به محمود عباس گفته است که 
موضع حمایتی وی از مساله فلسطین 
ثابت اســت و تغییر نمی کند و صرفاً با 
راهکار تشکیل دو کشور موافق است. 
بر اساس اظهارات پادشــاه مراکش، 
مذاکرات فلسطین و اســرائیل، تنها 
راه دستیابی به راه حل نهایی و دائمی 
برای این اختالف دو طرفه اســت. این 
موضع گیری پادشاه مراکش به خوبی 
نشــان می دهد که او همانند مقامات 
سودان، بحرین و امارات که به ترتیب 
اخیراً با اســرائیل روابط خود را عادی 
کرده اند،  نگران تبعــات منطقه ای و 
داخلی علنی کردن این روابط اســت. 
بر این اســاس، برای آنکه رباط بتواند 
اوضاع را تــا حدی آرام کند و خشــم 
داخلی را کمی کاهش دهد، اینبار وزیر 
خارجه اش را مجبــور به اتخاذ موضع 
کرد. ناصــر بوریطه، رئیس دســتگاه 
دیپلماســی مراکش اعالم کرده که 
دفتر ارتباطی با اســرائیل و مراکش تا 
ســال ۲۰۰۲ برقرار بوده و برای اتخاذ 
برخی تصمیمات، از سرگیری تماس ها 

با اسرائیل الزم بود؛ لذا ما )مراکش( این 
مساله را عادی سازی روابط نمی دانیم!

 صحرای غربی 
در ازای عادی سازی! 

اینکه اظهارنظرها و واکنش ها تا  حد 
زیادی با یکدیگر فرق می کند و هر طرف 
سعی دارد تا به نوعی خود را »بی خبر، 
مبهم یا آرام« جلــوه دهد، موضوعی 
است که در عادی سازی روابط تل آویو 
با امارات متحده عربی، بحرین و سودان 
هم با آن برخورد داشته ایم؛ اما سوالی 
که در این میان باید مطرح شــود این 
اســت که مراکــش در ازای اخذ چه 
تضمینی تن به عادی سازی با اسرائیل 

داده است؟ اگر به پرونده های امارات و 
بحرین نکاه کنیم به خوبی می بینیم 
که ایــن دو کشــور در ازای دریافت 
تضمین هایی اقدام به عادی ســازی 
روابط خود با اسرائیل کردند که بخشی 
از آنها مسائل اقتصادی و دیپلماتیک 
بود و قســمتی دیگر که بــرای اعراب 
حاشیه خلیج فارس بسیار مهم است، 
خرید تسلیحات بود. در مورد سودان 
هم آمریکایی ها در قبال علنی کردن 
روابط خارطوم با تل آویو، نام این کشور 
را از فهرست کشورهای حامی تروریسم 
خارج کــرد و همین مســاله در مورد 
مراکش به صورت دیگری اســت. اگر 
مجدداً به توئیت های پنجشنبه شِب 
ترامپ بازگردیم می بینیم که او اعالم 
کرد ایاالت متحده حاکمیت مراکش را 
بر منطقه »صحرای غربی« به رسمیت 
می شناســد! همین عبارِت کوتاه در 
حقیقت آنچیزی اســت که پادشاهی 
حاکم بــر رباط با اخــذ آن روابطش با 
اســرائیل را علنی کرد. توجه داشته 
باشید که صحرای غربی جایی است که 
مراکش دهه ها با جبهه »پولیساریو« 
بر ســر آن اختالف دارد. بر این اساس 
پس از انتشــار این اظهــارات ترامپ، 
ابی بشــرایا البشــیر، نماینده جبهه 
پولیســاریو در اروپا، تصمیم مذکور 
دولت آمریکا را عجیب خواند و  اعالم 
کرد که این تصمیم واقعیت درگیری 
و نــزاع و حق مردم منطقــه صحرا در 
تعیین سرنوشــتش را تغییر نخواهد 
داد و پولیســاریو به مبارزه خود ادامه 
می دهد. اعالم مواضع صریح از سوی 
این جبهه به خوبی نشان می دهد که 
احتماالً درگیری میان دولت مراکش 
و جبهه پولیســاریو طــی هفته ها یا 
ماه های آتی افزیــش پیدا خواهد کرد 
که این موضوع را باید یکی از پیامدهای 
خطرناک ســخنان ترامــپ در مورد 
علنی کردن روابط مراکش با اسرائیل 
دانست. این اظهارات ترامپ تا حدی 
خطرناک قلمداد می شــود که الیوت 
انگل، رئیس کمیته امور خارجه مجلس 
نمایندگان آمریکا هشــدار داد که به 
رسمیت شناختن ادعای »رباط« در 
خصوص حاکمیت بر منطقه صحرای 
غربی، تالش هــای دیپلماتیک برای 
حل ایــن اختالف قدیمــی را به هدر 
داد و فراینــد معتبر و مــورد حمایت 

بین المللی ســازمان ملل را که مورد 
حمایت طرفین درگیر نیز قرار گرفته، با 
شکست مواجه خواهد کرد. این مواضع 
در حالی بیان می شــود کــه روزنامه 
اســرائیل هیوم روز گذشته )جمعه( 
از نقش امارات و عربســتان در توافق 
مراکش برای عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی پرده برداشت و به نقل از 
منابع دیپلماتیک در امارات و مراکش 
نوشت، ابوظبی و ریاض نقش مهمی در 
ترغیب برای توافق میان تل آویو و رباط 
داشتند و این نشان می دهد که ریاض 
هم به زودی وارد این چرخه می شود.  

از منظری دیگر پس از اعالم توافق 
عادی سازی روابط مراکش با اسرائیل، 
برخی منابع آمریکایی فاش کردند که 
ایاالت متحده در حال مذاکره در مورد 
فروش هواپیماهای بدون سرنشین 
پیشــرفته 9B -MQ به پادشاهی 
مراکش است. نکته جالبتر این است 
که وزارت خارجه اسرائیل سحرگاه 
روز گذشــته )جمعه( تایید کرده که 
یک هیأت از کارشناســان اسرائیلی 
در زمینه های کشاورزی و بهداشت، 
در ایــن هفته از چــاد بازدید کردند 
تــا در مورد ظرفیت هــای همکاری 

گفت وگو کنند.
 این خبــر را اگر کنــار اظهارات 
اخیر مقامات تل آویو مبنی بر اینکه با 
کشورهای زیادی طی روزهای آینده 
عادی سازی روابط خواهند داشت، قرار 
دهیم می بینیم که چاد کشور بعدی 
خواهد بود که معاشقة پنهانی اسرائیل 

در آنجا به ازدواج دائم تبدیل می شود.

ترامپ سرخوشانه از عادی سازی روابط اسرائیل و مراکش خبر داد؛

روابطعاشقانهایکهبهازدواجدائمتبدیلمیشود!
بر اساس اظهارات پادشاه 

مراکش، مذاکرات فلسطین 
و اسرائیل، تنها راه دستیابی 

به راه حل نهایی و دائمی 
برای این اختالف دو طرفه 
است؛ اما این موضع گیری 

رباط به خوبی نشان می دهد 
که او همانند سودان، 

بحرین و امارات  نگران 
تبعات منطقه ای و داخلی 
علنی کردن روابط خود با 
رژیم صهیونیستی است

وزارت خارجه اسرائیل 
سحرگاه روز گذشته 
)جمعه( تایید کرد که 

یک هیأت از کارشناسان 
اسرائیلی در زمینه های 

کشاورزی و بهداشت، در 
این هفته از چاد بازدید 

کردند و همین موضوع به ما 
می گوید که چاد ایستگاه 

بعدی قطار عادی سازی 
خواهد بود

مجمع عمومی ســازمان ملل با اکثریت آرا شش قطعنامه به نفع فلســطین تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری 
فلسطینی سما، ۱۶9 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه ویژه کمک به آوارگان فلسطینی رأی موافق 
دادند. رژیم صهیونیستی و آمریکا با آن مخالفت کرده و هفت کشور نیز رأی ممتنع دادند. همچنین قطعنامه دوم 
درباره عملیات آژانس امداد و کار آوارگان فلسطینی )آنروا( به ۱۶۲ رأی موافق دست یافت. کانادا، رژیم صهیونیستی 
و آمریکا و جزایر مارشــال با این قطعنامه مخالفت کردند. قطعنامه ســوم درباره 
امالک آوارگان فلسطینی و درآمدهای آن بود که به تأیید ۱۶۰ کشور دست یافت. 
حدود ۱۵۰ کشور از قطعنامه چهارم درباره شــهرک های رژیم صهیونیستی در 
اراضی فلسطین از جمله قدس شرقی و جوالن سوریه حمایت کردند. ۱۴7 کشور 
نیز با قطعنامه پنجم درباره اقدامات رژیم صهیونیستی که به حقوق فلسطینی ها 

لطمه می زند، موافقت کردند. 

ســران اتحادیه اروپا روی یکی از مهم ترین اهداف در قبال حفظ اقلیم به توافق رســیدند. قرار اســت طی یک 
دهه آینده دســت کم ۵۵ درصد گازهای گلخانه ای کاهش داده شــوند. اما این رقم هنوز هم برای حامیان محیط 
زیســت کافی نیســت. چارلز میشــل، رئیس شــورای اتحادیه اروپا و اورزوال فون دیر الین رئیس کمیسیون این 
اتحادیه صبح جمعه )۱۱ دســمبر ۲۰۲۰( در تویتر نوشــتند که تا ســال ۲۰۳۰ میالدی باید دست کم ۵۵ درصد 
تولید گازهــای گلخانه ای کاهش داده شــوند. انگال مــرکل صدراعظم آلمان 
نیز به شــدت از این هدف، که تقریباً ۵ ســال پس از معاهده اقلیم پاریس روی 
آن توافق صورت گرفتــه بود، حمایت می کرد. میشــل اظهار داشــت: »اروپا 
در مبــارزه در برابر تغییر اقلیــم در صف جلو قرار دارد.« فون دیر الین نوشــت 
 که این توافق »ما را در یک مســیر روشــن برای تعادل اقلیمی تا ســال ۲۰۵۰ 

قرار می دهد«. 

اتحادیه اروپا بر هدف سختگیرانه تری در قبال اقلیم توافق کردمجمع عمومی ۶ قطعنامه به نفع فلسطین تصویب کرد

نخســت وزیر کانادا تاکید کرد، دولتش هر گزینه 
ممکنی را برای آزادی مایکل کاوریگ و مایکل اسپاور، 
دو کانادایی که از روز پنجشــنبه وارد ســومین سال 
حبسشان در چین شدند، بررســی میکند. به گزارش 
نشــنال پســت، مایکل کاوریگ و مایکل اســپاور در 
۱۰دسامبر ۲۰۱۸ از سوی مقامهای چینی بازداشت 
شدند. بازداشت آنها کمی بعد از آنکه مقامهای کانادایی 
بر طبق یک حکم اســترداد آمریکا، دست به بازداشت 
منگ وانژو، یک مدیر اجرایی شرکت هوآوی چین زدند 
رخ داد. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در سخنانی 
در مجلس عوام این کشور گفت: در دو سال گذشته دو 
کانادایی یعنی مایکل کاوریگ و مایکل اسپاور به صورت 
خودسرانه از سوی چین بازداشت شده اند و کانادا هر 
گونه کار الزم را صورت داده تا آنها را به شــکل ایمن به 

خانه بازگرداند. 

این در حالی است که کانادا تا کنون در برابر اعمال 
تحریم علیه چین در پاســخ به این مناقشــه مقاومت 
کــرده و دولت این کشــور نیز در جهــت فراخواندن 
ســفیرش از چین و یا فرستادن ســفیر چین در این 
کشــور به خانه نیز اقدامی نکرده اســت. دولت کانادا 
 گفته در حال همکاری بــا همپیمانانش برای افزایش 

فشار بر چین است.

رهبر مخالفان دولت ونزوئال خواســتار تظاهرات 
طی امروز )شــنبه( در سراســر جهــان در پی اعالم 
نتایج انتخابات پارلمانی این کشــور شــد. به گزارش 
روسیاالیوم، لئوپولدو لوپز، رهبر مخالفان دولت ونزوئال 
در کنفرانسی خبری در شهر بوگوتا گفت: چالش ما باال 
بردن روحیه، امید و ظرفیت سازمانی ما است. چیزی 
که ما نمی توانیم اجــازه دهیم این اســت که جامعه 
ونزوئال تبدیل به یک جامعه کوبایی شود از این لحاظ 
که دست از داشــتن امید و رویا بردارد.  لوپز که اواخر 
اکتبر به طور پنهانی از کاراکاس بعــد از حضورش از 
آوریل ۲۰۱9 در اقامتگاه سفیر اســپانیا فرار کرد روز 
چهارشنبه از اســپانیا وارد کلمبیا شــد. او قرار است 
چند روز در کلمبیا باشد و تاکنون با ایوان دوکو رئیس 
جمهور کلمبیا دیدار کرده است. او قرار است به منطقه 
کوکوتا محل گذرگاه مرزی اصلی بین کلمبیا و ونزوئال 

برود و در تظاهراتی که برای شــنبه فراخوانش را داده 
شرکت خواهد کرد. او از مخالفان ونزوئالیی خواست 
دســت از امید برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست 
جمهوری آزاد برندارند و مدعی شد بهترین راه مخالفت 
با انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته این کشور شرکت 
در رایزنــی مردمی که خوآن گوآیــدو رهبر مخالفان 

فراخوانش را داده، است.

ترودو: گزینه های آزادی شهروندانمان را در چین بررسی می کنیمفراخوان رهبر مخالفان ونزوئال برای تظاهرات سراسری 

خبرخبر


