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گزارش محرمانه سازمان ملل 
درباره حمایت امارات از حفتر

در حالی که سازمان ملل یک گزارش محرمانه 
را درباره دست داشتن امارات در ارسال سالح برای 
نیروهای خلیفه حفتر منتشــر کرده، عضو شورای 
ریاستی لیبی خواهان قطع روابط با امارات شد. به 
گزارش خبرگزاری بلومبرگ، در گزارش محرمانه 
سازمان ملل که ماه میالدی جاری به شورای امنیت 
ارائه شد، آمده اســت: امارات در اداره یک کریدور 
هوایی محرمانه برای وارد کردن سالح جهت حمایت 
از نیروهای خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی 
دســت دارد و این اقدام نقض قطعنامه منع واردات 
سالح به لیبی است. به گفته دو دیپلمات که از این 
گزارش اطالع دارند، تحقیقاتی درباره ۳۷ پرواز در 
اوایل ژانویه صورت گرفته است. این پروازها از سوی 
شرکت هایی در امارات، قزاقستان و جزایر ویرجین 
انگلیس برای تحویل تجهیزات نظامی صورت گرفته 
است. در این گزارش آمده است: پروازهای امارات از 
این کشــور و از پایگاه هوایی اش در اریتره به حریم 
هوایی مناطق تحت سیطره حفتر در لیبی افزایش 
یافته است. برخی از هواپیماها مقادیر زیادی سالح 
به لیبی منتقل کردند. در همین راستا، محمد عماری 
زاید، عضو شورای ریاستی دولت توافق ملی لیبی از 
این شورا و دولت خواســت نشست فوق العاده ای را 
برای قطع روابط با امارات برگزار کنند. زاید در نامه ای 
به فائز السراج، نخست وزیر دولت توافق ملی گفت: ما 
باید امارات را یک کشور متجاوز اعالم کنیم. سکوت 
بیشتر علیه جنایت های توجیه نشدنی این کشور، به 
ریخته شدن خون بیشتر مردم منجر می شود. شورای 
ریاستی باید به مسئولیت خود برای توقف خونریزی 
در لیبی عمل کند و به تمام وزارتخانه ها، نهادهای 
دولتی و سفارتخانه ها و هیئت های دیپلماتیک در 
خارج دستور دهد امارات را در دادگاه های بین المللی 
محاکمه کنند. وی از نهاد نظامی لیبی خواســت با 
امارات به عنوان دشمن برخورد کند. زاید گفت: هیچ 
شکی نیست که امارات به ریختن خون مردم لیبی و 
نقض حاکمیت کشورمان از طریق اشغال آن و ایجاد 
پایگاه و انجام حمالت هوایی مبادرت می ورزد. این 
عالوه بر حمایتش از شورشیان برای سرنگونی دولت 
قانونی کشور است. نیروهای خلیفه حفتر از آوریل 
عملیاتی را علیه طرابلس که مقر دولت توافق ملی 
لیبی است، آغاز کرده اند. در همین حال، انور قرقاش، 
وزیر مشاور در امور خارجه امارات گفت: ما درخواست 
دبیرکل سازمان ملل برای آتش بس جهانی در مناطق 
درگیر را تأیید کردیم. اولویت باید مقابله با کرونا باشد. 
متأسفانه می بینیم که تالش ها برای آتش بس در 
یمن، لیبی و افغانســتان نتیجه ای نداشته است و 

خشونت و درگیری ادامه دارد.
    

پادشاه اردن رژیم صهیونیستی 
را تهدید کرد

پادشاه اردن با تصمیم رژیم صهیونیستی برای 
الحاق بخش هایی از کرانه باختری مخالفت و تأکید 
کرد این اقدام به درگیری بزرگی با اردن می انجامد. 
عبداهلل دوم، پادشاه اردن در مصاحبه با مجله اشپیگل 
آلمان گفت: الحاق بخش هایی از کرانه باختری به 
اسرائیل عواقب خطرناکی به همراه خواهد داشت. 
اگر اسرائیل عمال بخشهایی از کرانه باختری را الحاق 
کند، باعث درگیری بزرگی با پادشاهی اردن هاشمی 
خواهد شــد. وی درباره اینکه آیــا معاهده صلح با 
اسرائیل تعلیق خواهد شد یا خیر، گفت: نمی خواهم 
تهدید کنم یا فضا را به ســوی اختالف و درگیری، 
سوق دهم، ولی همه گزینه ها را بررسی خواهم کرد. 
ما با کشــورهای زیادی در اروپا و جامعه بین الملل 
اتفاق نظر داریم که نباید در خاورمیانه، قانون زور را 
پیاده کرد. وی گفت: تنها راهکار، تشکیل دو کشور 
است. در نشست های اتحادیه عرب بارها با تشکیل 
یک کشــور مخالفت کرده ایم. پادشاه اردن گفت: 
رهبرانی  که ندای راهکار تک دولتی سر می دهند، 
از تبعات آن اطالعی ندارند. اینکه اگر تشــکیالت 
خودگردان فلســطین از بین برود، چه اتفاقی رخ 
خواهد. قطعا شاهد هرج ومرج و افراطی گری بیشتر 
در منطقه خواهیم بود. این در حالیست که مایک 
پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیرشبه اسرائیل 

از الحاق کرانه باختری حمایت کرد.
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فرشاد گلزاری

 رقابت میــان قدرت ها، موضوعی 
اســت که از زمان امپراطوری ها تا به 
امروز ادامــه دارد و هم اکنون، ابعاد 
گوناگونی را تجربــه می کند. بدون 
شک این رقابت ها را باید نوعی از تقابل 
آشکار میان قدرت های الِحق و سابق 
دنیا دانست که البته چندان تغییری 
نکرده اند. شاید عده ای معتقد باشند 
که با فروپاشی شوروی در سال 1991 
همه چیز از بین رفته است. منظور از 
همه چیز، یعنــی فروریزش قطب یا 
بلوک شرق که ایدئولوژی کمونیستِی 
را با خود حمــل می کــرد و آن را از 
ویتنــام گرفته تا عمِق کوبا منتشــر 
کرده بود. درست است که ایدئولوژی 
کمونیستی پس از 1991 تا به امروز 
)نسبت به گذشته( رنگ باخته است، 
اما همچنان ریشه های آن در بسیاری 
از نقاط وجود دارد. یکی از دالیلی که 
امروز شاهد جست و خیز اندیشه های 
چپی در بسیاری در کشورها هستیم، 
سیاست دولت ها در مواجهه با مردم 
و قشرهای ضعیف اســت که به طور 
معمول این اعتراض هــا در مورد باال 
رفتن ســن بازنشســتگی و مسائل 

معیشتی و غیره عیان می شود. در این 
مسیر اما به نظر می رسد که روسیه با 
آمدن والدیمیر پوتین، همچنان در 
فکر آن اســت تا نمایی از کمونیسِم 
قرن بیست و یکمی را به تصویر بکشد. 
برای اثبــات این موضوع یک ســند 
بســیار مهم وجــود دارد. پوتین در 
اسفندماه 1۳96 با حضور در نشست 
مطبوعاتی جبهه مردمی سراســری 
روســیه )تحت عنــوان حقیقــت و 
عدالت( در پاســخ به ســوال یکی از 
حضار رســماً به فروپاشــی شوروی 
در ســال 1991 میــالدی واکنش 
نشــان داد و گفت: اگر می توانستم، 
از فروپاشــی اتحادجماهیر شوروی 

جلوگیری می کردم!
این پاسِخ پوتین آن هم در زمانی 
که یک رئیس جمهــور کاماًل لیبرال 
و تشــنه به منِش ســرمایه داری در 
کاخ سفید حضور دارد به خوبی نشان 
از و رنگ و بوی تقابــل دارد. ترامپ 
در تاریخ سیاســی ایــاالت متحده 
شــخصیتی اســت که دقیقاً مشی 
کاسب کارانه دارد و همین خاصیت 
تجاری اوســت کــه وی را بی پروا و 
حتی تهاجمی می کند. قاعده ای که 
در دنیای ترامپ وجود دارد، با قواعد 
موجود در ســاختار سیاسی چین، 
روســیه و حتی اروپا هم تفاوت دارد. 

ترامپ بــه تمام دنیــا فهماند که اگر 
می خواهند با او رابطه داشــته باشند 
باید با یک کیف پر از پول به سراغش 
برودند. کیف پول قطعناً استعاره ای از 
نگاه تجاری و اقتصادی اوست اما در 
صحنه عمل کاماًل شاهد هستیم که 
او به هیچ چیز جز منافع خود و ایاالت 
متحده فکر نمی کند. در این مســیر 
یک نگاه مخالف هــم وجود دارد که 
می گوید، ترامپ منافع سرمایه داران 
را مدنظر دارد نه تماِم ایاالت متحده 
را. این تحلیل تا حد زیادی درســت 
اســت، اما بدون تردید او به این فکر 
می کند که چگونــه می تواند )عالوه 
بــر انتقادهایی که به وی می شــود( 
نامــش را در تاریخ سیاســی آمریکا 
جاودانه بســازد و از این رو دست به 
کارهایی می زند که حتی ممکن است 
واقعیت نداشته باشد یا در آیندة دور 

محقق شود. 
 تشکیل نیروی فضایی 

و اکتشاف در ماه! 
زمانی که جنگ ســرد در ســال 
1946 رســماً آغاز شــد، هیچکس 
فکر نمی کرد تقابل میان بلوک غرب 
و شــرق به حدی باال برود که شاهد 
رقابت دو طرف در حوزه های فضایی 
و حتی هســته ای باشیم. اولین مدل 
از این رقابت به سال 195۷ میالدی 

برمی گردد. زمانی که شوروی ماهواره 
اســپوتنیک را به مدار زمین پرتاب 
کرد، ایاالت متحــده هم به دنبال آن 
بود تــا بتواند قدم بزرگتــری در این 
رابطه بردارد. نتیجه اقدام آمریکایی ها 
تاسیس اداره کل ملی هوانوردی و فضا 
یا »ناســا« بود که از آن به عنوان یک 
قــدرت بالمنازع نام می برنــد و تا به 
امروز هم دســت به اقدام های بسیار 
مهمی در حوزه فضا زده است. کمی 
بعد در آوریل 1961 شاهد آن بودیم 
که »یــوری گاگاریــن« در ماهواره 
وستوک به فضا ســفر کرد و در آنجا 
بود که همه چیز یکباره به نفع مسکو 
رقم خورد. حدود هشت ماه بعد یعنی 
در ســال 1969 میالدی آمریکا هم 
در اقدامی شــبیه به اقدام شوروی، 
»نیل آرمسترانگ« را توسط ماهواره 
آپولو 11 به ماه فرستاد. این تقابل در 

آن زمان، یک اقــدام عجیب و غریب 
به حســاب می آمــد و از آن هنگام 
تاکنون، روند مذکور بــه قوت ادامه 
دارد. مســاله مهم این اســت کهبا  
فروریختن دیواره های جنگ سرد و 
فروپاشی شــوروی، چین هم به این 
تقابل اضافه شــده اســت؛ اما باز هم 
خبرهای مهمتــر از آن وجود دارد. 
شــامگاه جمعه، یکبــاره خبری بر 
خروجی رسانه های دنیا قرار گرفت که 
در فضای کنونی بسیار تعجب برانگیز 
بود. خبر کوتاه و شاید هم بی اهمیت 
بود؛ اما درون آن یک دنیا تحلیل های 
تقابلی و استراتژیک قرار دارد: دونالد 
ترامپ از پرچم نیروی فضایی آمریکا 

رونمایی کرد!
بســیاری بر ایــن عقیده اند که 
رونمایی از نیروی ششم ارتش ایاالت 
متحده آن هم در فضــای کنونی که 
تمام دنیــا درگیر مبارزه با شــیوع 
کروناســت، بیش از آنچه که واقعی 
باشــد، تبلیغاتی است. بســیاری از 
تحلیلگران روســیه ایــن موضوع را 
یک مانور قدرت ارزیابی کرده اند اما 
برای تحلیل دلیل ایــن اقدام ترامپ 
باید کمی به عقب برگردیم. در اواسط 
فروردین ماه ســال جــاری، ترامپ 
حکم »اکتشــاف منابع ماه« را امضا 
کرد و چندی بعد وزارت امور خارجه 
روسیه بالفاصله این اقدام را محکوم 
کرد. اعتراض مســکو به ایــن اقدام 
ترامپ کاماًل نشــان می دهد که ماه 
و در کل ُکرات دیگــر تا چه حد برای 
روسیه اهمیت دارد و این رویکرد باز 
ما را به یاد زمان جنگ سرد می اندازد. 
دستگاه دیپلماسی روسیه در همان 
زمان اعالم کرد کــه دولت آمریکا در 
تالش اســت تا نه تنهــا نقش اصلی 
در شکل گیری دســتور کار جهانی 
در خصوص چنین موضوع حســاس 
بین المللی را تنها به خود اختصاص 
دهد، بلکه برای کســی هم مشخص 
نیست که بر اساس چه قواعدی این 
کار را انجام خواهد داد. منظور مسکو 
از قواعد، همان سازوکارهای حقوقی 
)به خصوص حقوق فضا( اســت که 
نشــان می دهد ترامپ در این مورد 
هم به قانــون هیچ عالقــه ای ندارد. 
آژانس فضایی روسیه یکماه پیش در 
گزارش خود نوشته که دستور ترامپ، 

فضای بیرونی را به جای مشــترکات 
جهانی به عنوان یــک حوزه قانونی و 
منحصر به فرد از فعالیت های انسانی، 
طبقه بندی و راه را برای استخراج ماه 
بدون هیچگونــه معاهده بین المللی 

هموار می کند.
با گذر از این اقدام ترامپ، حاال به 
خوبی می فهمیم که چرا او دو شــب 
پیش از پرچم نیروی فضایی آمریکا 
رونمایی کرده است. یکی از دالیلی که 
برخی از کارشناسان فضا به آن اشاره 
کرده اند این اســت که در ماه منابعی 
مانند هیدروژن و اکسیژن وجود دارد 
که برای سوخت موشک الزم است و 
به همین دلیل این ُکــره می تواند به 
یک ایستگاه میان کهکشانی سوخت 
تبدیل شود. اما مساله دیگر این است 
که کمی پس از رونمایی پرچم نیروی 
فضایی آمریکا، شاهد آن بودیم که روز 
گذشته )شنبه( سخنگوی پنتاگون به 
دنبال ادعای اولیه دونالد ترامپ درباره 
وجود موشــک های فوق پیشرفته و 
پرسرعت در آمریکا، تایید کرد که این 
وزارتخانه نوعی از سالح های فراصوت 
را در دست ساخت دارد! این خبر را اگر 
به دو مساله ای که پیش تر به آن اشاره 
کردیم اضافه کنیم به خوبی می بینیم 
که رئیس جمهور آمریکا به دنبال آن 
است تا بتواند جنگ ســتارگان را به 
نفع خود رقم بزند. بــه همین دلیل 
است که چین و روسیه از اولین دقایق 
انتشار خبر رونمایی از پرچم نیروی 
فضایی آمریکا در حال رصد لحظه به 
لحظه اخبار هستند. مضاف بر اینکه 
بســیاری از کارشناســان معتقدند 
توانایی فضایی روسیه از ایاالت متحده 

عملیاتی تر و بیشتر است.

واکاوی اهداف و پیامدهای رونمایی از ارتش فضایی آمریکا 

جنگ ستارگان! 
بسیاری بر این عقیده اند 

که رونمایی از نیروی ششم 
ارتش ایاالت متحده آن 

هم در فضای کنونی که دنیا 
درگیر مبارزه با کروناست، 
بیش از آنچه واقعی باشد، 

تبلیغاتی است و حتی 
تحلیلگران روسیه این 

موضوع را یک مانور قدرت 
ارزیابی کرده اند

اعتراض مسکو به امضای 
حکم اکتشاف ماه توسط 

ترامپ کاماًل نشان می دهد 
که این سیاره و در کل ُکرات 
دیگر تا چه حد برای روسیه 
اهمیت دارد و باز ما را به یاد 
زمان جنگ سرد می اندازد

سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که برنامه آزادی زندانیان طالبان فعال متوقف شده است. براساس توافقنامه 
آمریکا و طالبان قرار بود که پنج هزار زندانی گروه طالبان و یک هزار زندانی افغان که در بند طالبان هستند رها شوند. به گزارش 
بی.بی.سی، جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت تا زمانی که طالبان بر اساس 
توافقنامه امضا شده یک هزار زندانی دولت را رها نکنند و خشونت ها را کاهش ندهند، دولت 
افغانستان دیگر زندانیان طالبان را رها نمی کند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان 
اضافه کرد که دولت تاکنون یک هزار زندانی طالبان را آزاد کرده اما به گفته او طالبان کمتر 
از ۲۰۰ زندانی را رها کرده اند. فیصل گفت طالبان به خشونت رو آورده و در هفته سوم ماه 

رمضان، ۷9 غیرنظامی توسط این گروه کشته و ۲1۸ تن دیگر زخمی شده  است.

آمار و ارقام مربوط به شیوع کرونا در اروپا نشان می دهد که در ۲4 ساعت گذشته در چندین کشور این قاره کمتر از هزار 
مورد جدید به مجموع مبتالیان به کووید-19 افزوده شده اند. وزارت بهداشت اسپانیا روز گذشته )شنبه( اعالم کرد که با 
ابتالی 5۳9 مورد جدید ظرف ۲4 ساعت گذشته، مجموع مبتالیان به ویروس کرونا در این کشور اروپایی به ۲۳۰ هزار و 
69۸ مورد رسید. مقام های بهداشت و درمان اسپانیا همچنین اعالم کردند که در 4۸ 
ساعت گذشته، با فوت 1۰4 مورد جدید، مجموع قربانیان ویروس »کووید-19« در 
اسپانیا به ۲۷ هزار و 56۳ نفر رســید. از طرف دیگر، وزارت بهداشت بلژیک نیز اعالم 
کرد که ظرف ۲4 ساعت گذشته، ۳4۸ مورد جدید به مبتالیان به کرونا در این کشور 
افزوده شده تا مجموع مبتالیان به این ویروس ناشناخته به 54 هزار و 9۸9 نفر برسد.

شمار مبتالیان کرونا در اسپانیا به 231 هزار نفر افزایش یافتدولت افغانستان: برنامه رهایی زندانیان طالبان متوقف شده است!

عفو بین الملل در پیامی از پادشاه عربستان خواست 
فوراً و بدون هیچ شــرطی فعاالن زنی را که از حدود دو 

سال قبل در این کشور زندانی شده اند، آزاد کند. 
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، عفو بین الملل 
در بیانیه و توئیت هایی به مناســبت دومین ســالگرد 
بازداشت فعاالن زن برجســته در حوزه حقوق بشر که 
اواسط مه ۲۰1۸ به دست مسؤوالن عربستان بازداشت 
و زندانی شدند، خطاب به سلمان به عبدالعزیز، پادشاه 
عربستان نوشت، نمی توانید ادعای اجرای اصالحاتی 
رو به جلو داشته باشید؛ در حالی که فعاالن زن و زنان 
مدافع حقوق بشر همانند لجین الهذلول، سمر بدوی و 

نسیمة السادة را پشت میله ها نگه داشته اید.
عفو بین الملل در ادامه تاکیــد کرد: این فعاالن زن 
نیروی تغییر را تشــکیل می دهند، آنها را فوراً و بدون 
هیچ قید و شــرطی آزاد کنید. همچنین این سازمان 

آزادی فوری تمامــی زندانیان عقیدتــی و مدافعان 
حقوق بشر محبوس در عربستان را خواستار شد. این 
درخواست عفو بین الملل در پی فوت عبداهلل الحامد، 
فعال حقوقی عربســتانی در ســلول زندان در تاریخ 
۲4 آوریل گذشــته مطرح شد. مســؤوالن عربستانی 
 الحامد را سال ۲۰1۷ همراه با ســایر مبلغان و فعاالن 

بازداشت کرده بودند.

اتحادیه اروپا تصمیم به برگزاری چهارمین کنفرانس 
بروکسل در مورد مسائل مربوط به سوریه و اتفاقات اخیر 
در آن در تاریخ ۳۰ ژوئن گرفته است. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم 
کرد چهارمین کنفرانس کشــورهای عضو اتحادیه اروپا 
در بروکسل با حضور وزرای کشــورهای مختلف در تاریخ 
۳۰ ژوئن در مورد رسیدگی به مســائل مربوط به اتفاقات 
اخیر در سوریه و تالش برای یافتن راه حلی سیاسی برای 
پایان دادن به درگیری ها و منازعات ناتمام سوریه برگزار 
خواهد شد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا هم چنین گفت: من با نمایندگان و وزیران کشورهای 
مختلف اتحادیه اروپا در مورد برگزاری چهارمین کنفرانس 
بروکسل در مورد آینده  سوریه و چگونگی اوضاع در منطقه 
صحبت کرده ام. این رویــداد در تاریــخ ۳۰ ژوئن برگزار 
می شــود، فکر نمی کنم به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 

شود. وی افزود: این نشست فرصتی است برای کشورهای 
عضو اتحادیه تا به ارائه ی پیشنهادهای ســازنده و دارای 
اهداف عالی خود برای آینده سوریه بپردازند. جوزپ بورل، 
هم چنین اظهار کرد که این کنفرانس فرصتی خواهد بود تا 
کشورهای عضو با اقدامات سازنده به یک راه حل سیاسی 
معتبر و موثق برای خاتمه دادن مناقشات در سوریه با کمک 

سازمان ملل دست پیدا کنند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد:

برگزاری کنفرانس بروکسل حول مسائل سوریه
عفو بین الملل  خواستار شد

آزادی بدون شرط فعاالن زن عربستان

خبرخبر


