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 در راستای مخالفت اسرائیل 
با فروش اف35 به امارات؛

تالش کوشنر برای تزریق 
تسلیحات به ابوظبی! 

در حالی که رژیم صهیونیســتی اعالم کرده 
به هیچ وجه با فروش تســلیحات پیشــرفته به 
کشــورهای منطقه موافق نیست، ســی ان ان 
فاش کرد مشــاور و داماد رئیس جمهور آمریکا 
به صورت محرمانــه برای فروش ســالح های 
پیشرفته از جمله جنگنده های اف۳۵ به امارات 
تالش می کند. ســی.ان.ان در گزارشــی فاش 
کرد، تالش های محرمانه جارد کوشــنر، داماد و 
مشاور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای 
فروش سالح های پیشرفته از جمله جنگنده های 
اف۳۵ به امارات موجب آشــفتگی آژانس های 
متخصص و کمیته های کنگره که معموال مسئول 
این نوع قراردادها هستند، شده است. این شبکه 
اعالم کرد: کوشنر از مذاکرات محرمانه با امارات 
حمایت می کند. این مذاکــرات به رهبری مدیر 
امور خاورمیانه در شــورای امنیــت ملی برگزار 
می شود. این شــبکه به نقل از مسئوالن وزارت 
خارجه و تعدادی از معاونــان کنگره اعالم کرد 
محدودیت های شدیدی که بر جزئیات مذاکرات 
با امارات اعمال شده، در دولت آمریکا تفرقه ایجاد 
کرده است. ترامپ اخیرا اعالم کرد عملیات فروش 
احتمالی به امارات در دست بررسی است. امارات 
پول کافی برای پرداخت بهای ســالح ها را دارد. 
این درحالی است که دولت اسرائیل بارها از زبان 
مسئوالن مختلف این رژیم اعالم کرده که با فروش 
هرگونه تسلیحات پیشرفته که به برتری نظامی 
این رژیم در منطقه پایان دهد مخالف است. انور 
قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات گفته 
بود کشورش مایل اســت جنگنده های اف۳۵ 
را خریداری کند. وی گفت امارات از شــش سال 
پیش درخواســت خرید این جنگنده ها را داده 
اســت. قرقاش ارتباط خرید جنگنده ها با توافق 
عادی سازی روابط میان ابوظبی و تل آیو را تکذیب 
کرد. اخیرا نیویورک تایمز نوشت که ارتش امارات 
گزارش محرمانه ای را از مسئوالن آمریکایی درباره 
پیشرفته ترین جنگنده ها در جهان دریافت کرده 
اســت. بند محرمانه ای در معامله عادی سازی 
روابط با اسرائیل درباره دستیابی امارات به سالح 
پیشــرفته وجود دارد که موجب خشم در تل آیو 
شده است چراکه به عقیده آن ها این مسئله برتری 

نظامی اسرائیل در منطقه را تهدید می کند. 

به موجــب قانون آمریکا فروش ســالح باید  
برتری نظامی اســرائیل را در نظر بگیرد. به رغم 
اینکه گفته می شود ارتباطی میان صحبت درباره 
فروش سالح به امارات با توافق عادی سازی روابط 
وجود ندارد اما مسئوالن آمریکایی می گویند این 

توافق راه را برای مذاکرات هموار کرد.
به گفته منابع کوشــنر به صورت مستقیم در 
مذاکرات با امارات و اســرائیل در دوره ای که این 
توافق امضا شد، شــرکت کرد. دو تن از معاونان 
کنگره اشاره کردند که فروش هرگونه جنگنده ای 
نیاز به بررســی جدی از ســوی کنگره دارد. به 
کمیته های ویــژه این قراردادهــا درباره فروش 
سالح به امارات خبر داده نشده است. طرف هایی 
در کنگره ناخرســندی خود را از عدم مشــورت 
با آن ها درباره این موضوع اعــالم کردند. یکی از 
اعضای دموکرات سنای آمریکا گفت: در صورتی 
که ترامپ همچنان اعتراضات اسرائیل را نادیده 
بگیرد و برای قرارداد تالش کند کنگره قطعنامه ای 
را درباره مخالفت با فروش جنگنده ها به امارات 
صادر خواهد کرد. این جنگنده ها دارای آخرین 
ســطح از تکنولوژی هســتند که برتری نظامی 
اســرائیل را تهدید می کند. برای همین معامله 
بزرگی است. به گفته ســی.ان.ان، دفتر وزارت 
خارجه که درباره معامالت سالح تصمیم می گیرد 
در جریان این معامله قرار نگرفته است. معامالت 
سالح که شامل سامانه های دفاعی پیشرفته است 
به سال ها مذاکره نیاز دارد تا به هدف خود برسد. 
در همین راستا  ایلی کوهن، وزیر اطالعات رژیم 
صهیونیستی روز جمعه تاکید کرد که این رژیم با 
هرگونه برتری نظامی کشورهای منطقه و فروش 
جنگنده های اف ۳۵ آمریکایی به امارات مخالف 
است. کوهن پیشتر هم در مصاحبه ای موافقت 
تل آویو با فروش این جنگنــده ها به امارات را رد 
و تاکید کرده بود که شخصا با این معامله مخالف 
اســت و هیچکس در دولت اسرائیل با این توافق 

نامه ها موافق نیست.
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فرشاد گلزاری

 بعــد از مدت ها درگیــری میان دو 
دولت حاکم بر شــرق و غرب لیبی، روز 
جمعه شــاهد اعالم آتش بس از سوی 
فائز اسراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی 
لیبی بودیم. بر این اساس دولت وفاق ملی 
لیبی خواستار تعلیق تمامی عملیات های 
نظامی در سراسر اراضی این کشور شد و 
قرار بر آن است که دو شهر سرت و الجفره، 

عاری از سالح شوند. 
در این راستا شورای ریاستی دولت 
وفاق لیبی دســتوراتی را بــه تمامی 
نیروهای نظامی وابسته به خود جهت 
توقف هرچه ســریعتر تمامی اقدامات 
جنگی در سراسر لیبی صادر کرد. این 
شورا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
و پارلمانی در ماه مارس آتی بر اساس یک 
اصل مبتنی بر قانون اساســی که مورد 

توافق لیبیایی ها باشد، خواستار شد. 
شورای ریاستی دولت وفاق لیبی در 
بیانیه ای اعالم کرد که این دستورات را 
برخاسته از احساس مسئولیت سیاسی 
و ملی خود و با توجه بــه اوضاع کنونی 

کشور و منطقه و شــرایط همه گیری 
کرونا صادر کرده اســت. رئیس شورای 
ریاستی لیبی در این بیانیه  خاطرنشان 
کرد کــه نمی توان در حــق ثروت ها و 
منابع ملت لیبی کوتاهی کرد و به همین 
دلیل، باید تولید و صادرات در میدان ها 
و بنادر نفتی از سرگفته شود و درآمدها 
در حساب خاص شــرکت ملی نفت در 
بانک لیبی سپرده شود و این مهم بجز 
بعد از تمهیدات سیاسی فراگیر بر اساس 
خروجی های کنفرانس برلین که ضامن 
شــفافیت و حکم رانی جدید با کمک 
سازمان ملل و جامعه بین الملل باشد، 
ممکن نیست. این شــورا تاکید کرد در 
عین حال که آتش بس را اعالم می کند، 
تاکید دارد که هدف نهایی بازگرداندن 
حاکمیت کامل بر خاک لیبی و خروج 
نیروهای بیگانه و مزدوران اســت. در 
راستای درخواســت آتش بس توسط 
دولت وفاق ملی لیبی، عقیله صالح، رئیس 
پارلمان طبرق در شرق لیبی نیز برقراری 
آتش بس را خواستار شــده و با تاکید بر 
تالش برای برقراری یک آشــتی ملی 
جامع، این امر را اساس ساخت کشور و 

ضامن ثبات آن دانست. 
نکته مهم این اســت که آتش بس 

مذکــور در لیبی صرفاً از ســوی دولت 
حاکم بر غرب این کشــور )طرابلس( 
درخواست نشده است، بلکه مخالفان آنها 
یکی نیروهای ارتش آزاد لیبی که تحت 
رهبری ژنرال خلیفــه حفتر در میدان 
نبرد حضور دارند و در شــرق این کشور 
)ُطبرق( قرار دارند هم این آتش بس را 
تایید کرده اند. در اینجــا به این مفهوم 
می رســیم که حامیان دو طرف هم به 
دنبال برقراری آتش بس سراســری در 

لیبی هستند.
 به عنوان مثال استفان دوجاریک، 
ســخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل 
ســازمان ملل در بیانیه ای بــه نقل از 
گوترش، همه طرف های درگیر در لیبی 
را به آغاز یک روند سیاسی جامع با اتکا به 
نتایج کنفرانس برلین و قطعنامه ۲۵۱۰ 
شورای امنیت دعوت کرد .جوزپ بورل، 
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا 
با انتشار توئیتی در حساب کاربری خود 
نوشت که آنچه در این بازه زمانی اهمیت 
دارد این است که طرف ها به آنچه اعالم 
کردند، پایبند باشند؛ چراکه همه مردم 
لیبی شایسته راه حلی سیاسی و بازگشت 
صلح و آرامش هســتند. وزارت خارجه 
فرانسه نیز در بیانیه ای اظهارات رئیس 

پارلمان لیبی و رئیس شورای ریاستی 
در این کشــور را که خواستار آتش بس 
فوری و توقــف عملیات های نظامی در 
لیبی و ازســرگیری تولید نفت شدند، 
گامی مثبت خوانــده و تاکید کرد که 
این تعهدها باید در عمل محقق شوند. 
ســفارت آمریکا در لیبی هم روز جمعه 
با استقبال از بیانیه های آتش بس، اعالم 
کرد: این اقدام برای همــه مردم لیبی 
اهمیت دارد. سفارت کانادا در لیبی نیز 
با انتشــار توئیتی ضمن استقبال از این 
بیانیه ها، همه طرف های درگیر در لیبی 
را به اجرای آتش بس و ازسرگیری روند 

سیاسی دعوت کرد. 

ایتالیا هم ضمن ابــراز امیدواری 
نســبت به اینکه اظهارات مربوط به 
ازسرگیری تولید نفت اجرا شود، اعالم 
کرد که این اقدام گامی شجاعانه برای 
بازگشــت ثبات به لیبی خواهد بود. 
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از برخی 
منابع در وزارت خارجه روسیه گفت 
که مســکو از اعالم آتش بس در لیبی 
استقبال می کند. اتحادیه عرب نیز با 
استقبال از اعالم آتش بس در لیبی ابراز 
امیدواری کرد که این اقدام مثبت به 
تسریع در اتمام مذاکرات جاری میان 
دولت وفاق ملی و ارتش لیبی )تحت 
فرماندهی خلیفه حفتر( برای رسیدن 
به توافقی رســمی، پایــدار و جامع 
درباره آتش بس منجر شــود. وزارت 
خارجــه عربســتان، وزارت خارجه 
تونــس و همچنیــن وزارت خارجه 
الجزایر هم از این آتش بس اســتقبال 
کردند. انور قرقاش، وزیر مشاور امارات 
در امور خارجه که ایــن روزها درگیر 
مسائل صلح با اســرائیل است هم در 
توییتی با تاکید بر اینکــه راه حل در 
لیبی سیاســی و از راه گفتگوی جامع 
است، اظهار کرد که زمان آن رسیده 
سالح ها در لیبی زمین گذاشته شوند. 
در ادامــه واکنش هــا وزارت خارجه 
قطر و همچنین عبدالفتاح السیسی، 
رئیس جمهوری مصر هــم به عنوان 
بازیگران اصلــی در لیبــی خواهان 
ادامه این آتش بس شــدند، اما نکته 
مهم این است که هیچ کدام از طرفین 
به ســازوکار آتش بــس و همچنین 
ضمانت های اجرای آن اشارة خاصی 

نکردند.
 تثبیت مواضع 

در پوشش آتش بس! 
اینکه دو طرِف درگیر در لیبی اقدام 
به برقراری آتش بس کردند و حامیان 
منطقه ای و فرامنطقه ای آنها هم این 
موضوع را در ســطوح عالی خود مورد 
تایید قرار دادند، مســاله مهمی است 
که می تواند مانــع افزایش تنش ها و 
خونریزی چند ماهه در لیبی شود؛ اما 
مساله اصلی این است که چرا در زمان 
فعلی این آتش بس برقرار شده و هدف 

از آن چیست؟ 
در ادبیات نظامی، زمانی کهخ یک 
جناح بر جناح دیگر برتری نظامی پیدا 
می کند، اصوالً جناحی که قدرتمندتر 
از طرف مقابل به حساب می آید، سعی 

می کند به هر ترتیب که شده نیروهای 
خود را تا آخرین نقطه و حساس ترین 
جغرافیای مد نظــرش پیش ببرد. در 
لیبی هم نیروهای فائز السراج تا جایی 
به پیشروی خود ادامه دادند که به نظر 
می رســد نظر ترکیه و قطر به عنوان 
حامیان آنها جلب شده بود. در آنسوی 
میدان نیروهای حفتر و حامیان آن که 
احساس ضعف از ناحیه میدانی کردند 
هم منتظر بودند تا طرف مقابلشــان، 
پیشــنهاد آتش بس بدهد تا آنها هم 
این موضوع را قبول کنند و درنهایت 

مجدداً پای میز مذاکره بروند. 
نکته اینجاست که ترکیه با فشار بر 
دولت وفاق ملی لیبی قصد دارد از این 
آتش بس در جهت تثبیت مواضعی که 
طی ماه های پیشــروی میدانی به آن 
دست پیدا کرده، اســتفاده کند و در 
سوی مقابل هم حامیان حفتر به این 
نتیجه رسیده اند که فعاًل باید برای یک 
مدت معین نیروهای دولت شرق لیبی 
را به یک استراحِت استراتژیک دعوت 
کنند. بدیهی اســت که این آتش بس 
فرصت را به دو طرف می دهد که عالوه 
بر فعال کردن کانال های سیاسی خود، 
مساله نفت و فروش آن را به نفع خود 
هدایت و منافع اقتصادی شــان را در 

پرتو آتش بس تامین کنند.
 از ســوی دیگر باید متوجه باشید 
که هیچکــدام از دولت های شــرق و 
غرب لیبی مشروعیت اداره کشور به 
صورت مستقل را ندارند و به این جهت 
مردم لیبــی، عالوه بر آنکــه خواهان 
پایان جنگ هستند، به دنبال این مهم 
خواهند بود که مجلس قانون اساسی 
برای تدوین قانون جدید و همچنین 
انتخابات زودهنگام برگزار شود. امری 
که به نظر می رســد دولت های حامی 
طرفین درگیر به سختی آن را اجابت 

خواهند کرد.

توافق دولت فائز السراج و خلیفه حفتر برای اعالم آتش بس سراسری

استراحت استراتژیک برای تثبیت مواضع
آتش بس لیبی این فرصت 

را به دو طرف می دهد 
که عالوه بر فعال کردن 

کانال های سیاسی خود، 
مساله نفت و فروش آن را 

به نفع خود هدایت و منافع 
اقتصادی شان را در پرتو 

آتش بس تامین کنند

شورای ریاستی لیبی با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد 

در عین حال که آتش بس را 
اعالم می کند، تاکید دارد 

که هدف نهایی بازگرداندن 
حاکمیت کامل بر خاک لیبی 

و خروج نیروهای بیگانه و 
مزدوران از خاک این کشور 

است

راهپیمایی ها الجزایر روز جمعه در ۲۱ استان و شهر این کشور از سر گرفته شد که این گام می تواند آغازی برای احیای 
اعتراضات و بازگشت به خیابان ها بعد از تعلیق تظاهرات ها از ماه مارس گذشته به دلیل کرونا باشد. به گزارش رای الیوم، 
در پایتخت الجزایر، تظاهرکنندگان راهپیمایی برگزار کرده و بر ادامه اعتراضات خود تاکید کردند. اما پلیس در خیابانی 
نزدیک به مکان تظاهرات ها مستقر شده و برای متفرق کردن تظاهرات وارد عمل شد 
و بیش از ۱۵ فعال را بازداشت کرد. فعاالن همچنین راهپیمایی را در نزدیکی پایتخت 
الجزایر برگزار کردند اما تعدادی از فعاالن در این راهپیمایی توســط پلیس بازداشت 
شدند. در  شهر سطیف در شرق الجزایر نیز، پلیس تعدادی از فعاالنی را بازداشت کرد. 
همچنین بیش از ۱۰ فعال دیگر که در شهرهای عنابة، جیجل و عین البیضاء در شرق 

کشور بازداشت شدند که مجموع بازداشتی ها به ۱۰۰ نفر می رسد.

رئیس جمهوری بالروس پیشنهاد فرانسه برای میانجیگری میان دولت و مخالفان این کشور در پی تداوم اعتراضات پس از 
انتخابات جنجالی چند روز پیش را رد کرده و از آن خواست به مشکالت داخلی خودش بپردازد. به گزارش اسپوتنیک، الکساندر 
لوکاشنکو، رئیس جمهوری بالروس در تجمعی در شهر مینسک با اشاره به جنبش اعتراضی جلیقه زردهای فرانسه که چندین ماه 
اعتراضات را علیه دولت این کشور سازماندهی کرد، گفت: ماکرون، می خواهد میانجیگر 
مذاکرات در بالروس باشد. اول بگذارید من به فرانسه بیایم. من میان ماکرون و جلیقه زردها 
میانجیگری خواهم کرد. او در ادامه، انتقادهای وزیر امور خارجه آمریکا از دولت و مقام های 
بالروس در پی تحوالت بعد از انتخابات جنجالی ۹ اوت را هم محکوم کرده و گفت، آمریکا 
باید اول مشکالت خودش را برطرف کند. لوکاشنکو گفت، اعتراضات در بالروس برای ایجاد 

فاصله انداختن میان روسیه و اروپای شرقی طراحی شده است.

لوکاشنکو: مکرون به مشکالت داخلی خودش بپردازد!  دستگیری 100 نفر از معترضان الجزایری توسط پلیس

فرستاده سازمان ملل به سوریه در سخنانی از برگزاری 
دور سوم نشست کمیته تدوین قانون اساسی سوریه فردا 
)دوشنبه( در ژنو خبر داد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، 
گی یر پدرسن، فرستاده سازمان ملل به سوریه در کنفرانس 
مطبوعاتی اعالم کرد: دور ســوم نشســت کمیته تدوین 
قانون اساسی سوریه که هفته جاری در ژنو برگزار می شود؛ 
گامی مهم در جهت درست است. وی در این باره گفت: این 
گفت وگوها ممکن است که درها را بر روی یک روند سیاسی 
گســترده تر باز کند و منجر به اعتمادسازی شود و همین 
مسأله این پیام را به ملت سوریه و جامعه بین الملل می رساند 
که اتفاق جدیدی آغاز شده است. پدرسن در ادامه افزود: از 
این نشست انتظار معجزه و یا نقطه تحول نداشته باشید؛ 
چراکه گفت وگوهای قانون اساسی سوریه روندی طوالنی 
و دشوار است و این مذاکرات منجر به ایجاد راه حلی برای 

پایان دادن به جنگ در سوریه نخواهد شد. وی ادامه داد: 
اگر با این مذاکرات به شکل درست برخورد شود می تواند 
منجر به روند سیاسی گســترده تر شود. پدرسن گفت که 
هدف اصلی وی اعتمادسازی میان طرف های سوری بوده 
و به همین منظور به طور مداوم با اپوزیسیون و نظام سوریه 

در ارتباط است.

بر اساس نظرسنجی جدیدی مشخص شد که جو بایدن 
موفق شده تا هشــت درصد از ترامپ پیشی بگیرد. با نتشار 
نظرسنجی هیل-هریس ایکس مشخص شد که جو بایدن، 
کاندیدای دموکرات انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا با 
۴۶ درصد از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور پیشی 
گرفت؛ ترامپ در این نظرسنجی ۳۸ درصد به دست آورد. این 
نظرسنجی روز جمعه منتشر شد و هم چنین نشان داد که 
هشت درصد از شرکت کنندگان برای شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا هنوز تصمیم نگرفته اند، در 
حالیکه چهار درصد گفتند یــک کاندیدای دیگر را ترجیح 
می دهند و سه درصد هم گفتند که در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ 
رای نمی دهند. در این نظرسنجی، بایدن موفق شد در میان 
رای دهندگان مستقل یک پیشروی ۱۰ درصدی نسبت به 
ترامپ داشته باشد یا به عبارتی، بایدن ۳۹ درصد و ترامپ ۲۹ 

درصد به دســت آوردند. ۸۵ درصد از دموکرات ها نیز اعالم 
کردند که آنها از بایدن حمایت می کننــد اگر که انتخابات 
همین امروز برگزار شود در حالیکه ۸۱ درصد از جمهوری 
خواهان گفتند با همین شرایط از ترامپ حمایت می کنند. 
این نظرســنجی در بازه زمانی ۱۵ تــا ۱۸ اوت و با ثبت نام 

اینترنتی ۲۸۴۰ رای دهنده برگزار شد.

دور سوم نشست کمیته قانون اساسی سوریه دوشنبه برگزار می شودپیشتازی ۸  درصدی بایدن بر ترامپ 

خبرخبر


