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جهاننما
یوسف العتیبه بر الحاق بخشهایی از کرانه
باختری به اراضی اشغالی صحه گذاشت

توضیحات سفیر امارات
درباره یک مقاله جنجالی

سفیر امارات در واشــنگتن پس از انتشار مقاله
جنجالی خود در روزنامه عبریزبان گفت که دلیل
انتشار این مقاله مخاطب قرار دادن مستقیم عموم
صهیونیستها بوده اســت .در همین حال مشاور
راهبردی وزارت خارجه امارات معتقد اســت که
کشورشورژیمصهیونیستیباخطرهایمشترکی
مواجههستند.
بهگزارشایسنا،یوسفالعتیبه،سفیراماراتدر
واشنگتنپسازانتشارمقالهجنجالیخوددرروزنامه
یدیعوتآحارونوتوموضعکشورشدرقبالالحاق
بخشهایی از کرانه باختری به اراضی اشــغالی در
گفتوگو با روزنامه األمه در این باره اظهار کرد :من
معتقدمکهگفتگویمستقیمباعموممردماسرائیل
صحیح است .وی در این باره گفت :من نمیخواهم
ابهاموسردرگمیدررابطهباموضعماندرقبالاین
مسأله (الحاق) وجود داشته باشد .امارات از راه حل
دو کشوری و تعیین قدس به عنوان پایتخت آینده
کشور فلســطین حمایت میکند .العتیبه مدعی
شد :مردم امروز خصومت کمتری با اسرائیل دارند
اما این مسأله با تصمیم الحاق در معرض خطر قرار
گرفتهاست.اجرایطرحالحاق،امورمختلفازجمله
فرودهواپیمایاماراتدرفرودگاهاللدویامشارکت
ورزشکاران اسرائیلی در رقابتهای ابوظبی و دبی
را پیچیدهتر خواهد کرد .وی ادامه داد :اســرائیل
اکنوندردوراهیفرصتتوسعهروابطمنطقهایویا
الحاقمناطقاشغالیقراردارد.درهمینراستا،هند
العتیبه،مشاوراستراتژیکوزارتخارجهاماراتدر
سخنانیدراینبارهاظهارکرد:ماواسرائیلباخطرات
مشترکی مواجه هســتیم و فرصت خوبی را برای
برقراریروابطگرمترمیبینیم.

وی در توییتی به زبان عبری نوشــت :تصمیم
اسرائیل برای الحاق بخشهایی از کرانه باختری،
نشانه اشتباه نبودن ادعاهای مطرح شده علیه آن
است .هند العتیبه همچنین با انتشار تصاویری از
مقاله یوسف العتیبه نوشــت :در امارات متحده و
بخش عظیمی از جهان عــرب میخواهیم که باور
کنیم اسرائیل یک فرصت است نه دشمن .وزارت
خارجه امارات نیز با انتشار پیامی در توییتر درباره
انتشار مقاله یوسف العتیبه نوشت :سفیر امارات در
آمریکا مقالــهای را در روزنامه یدیعوت آحارونوت
منتشــر کرد و در آن درباره الحاق مناطقی از کرانه
باختری و تأثیر آن بر عادیســازی روابط اسرائیل
و کشــورهای عربی به ویژه پس از گرمی روابط در
سالهای اخیر هشــدار داد .یوسف العتیبه ،سفیر
امارات در آمریکا در مقالهای با عنــوان یا الحاق یا
عادیســازی برای روزنامه یدیعــوت آحارونوت
نوشــت :امارات طرحهایی را در پیش گرفت که به
اسرائیلامتیازاتیمیبخشید.الحاقکرانهباختری
بلندپروازیهای اســرائیل بــرای روابط امنیتی،
اقتصادی و فرهنگی با جهان عرب را ناکام خواهد
گذاشت .میتوانستیم گذرگاهی برای اسرائیل به
جهانعربوکلجهانایجادکنیم.
انصاراهلل:

سازمان ملل علیه مردم یمن
جنگ روانی به راه انداخته است

رئیس تیم ســازش ملی فراگیــر و از رهبران
ارشد انصاراهلل یمن با تاکید بر اینکه سازمان ملل
جنگ روانی را علیه مــردم تحت محاصره یمن به
راه انداخته است ،از این ســازمان خواست نقش
سازندهای در حمایت از طرح آشتی ملی یمن ایفا
کند .به گزارش سایت خبری شــبکه المیادین،
یوسف الفیشی ،رئیس تیم آشــتی ملی یمن در
بیانیهایاظهارکرد:سازمانمللازبیشازپنجسال
قبل،جنگیروانیراعلیهمردمتحتمحاصرهیمن
که جنگی علیه آنها آغاز شده ،به راه انداخته است.
الفیشــی در بیانیهای اعالم کرد :ســازمان ملل با
انتشاربیانیههاواظهارنظرهایرسانهایواردجنگ
روانی و نه انسانی شده و وضعیت داخلی مردم یمن
رادرتمامیزمینههاوبهدقترصدمیکند.الفیشی
افزود :سازمان ملل به جای اینکه محاصره و جنگ
علیهیمنرامتوقفکند،تنهابههشداردادندرباره
فروپاشیساختاربهداشتییمنبسندهکردهاست.
الفیشی تاکید کرد :حمایت از تالشها برای آشتی
ملی،مسئولیتیاستکهبایددرزمرهماموریتهاو
فعالیتهایسازمانمللقرارگرفتهودرممانعتاز
بروزدرگیریهانقشبسزاییایفاکند.

جهان 5

گزارش «توسعه ایرانی» از تحریم اعضای دیوان کیفری بینالمللی توسط ترامپ

بایکوت تنها نهاد قضاییِ دنیا

فرشاد گلزاری

تحریم در روابط و علم بینالملل به
عنوانیکابزارسیاسیقلمدادمیشود
که قدرتهای بزرگ برای اعمال فشار
بر دولتهایی که منافعشان را به خطر
میاندازند از آن استفاده میکنند .این
تعریف حیلی کوتاه و گذرا است و شاید
عدهای از مخاطبان ،جهــات و دالیل
تحریم را از ابعــاد دیگر اعمال این مدل
از«زو ِرسیاسی»بدانندکهالبتهدرست
است ،اما مســاله اینجاست که عموماً
و اصوالً تنها کشــوری که شروعکننده
اعمــال تحریم علیــه دولتهای غیر
همسوباخودبودهایاالتمتحدهآمریکا
اســت .همین موضوع است که جهات
و دالیل تحریم را بــرای ما تا حد زیادی
روشن میکند .اینکه چرا آمریکا علیه
بسیاری از کشورهای آمریکای التین،
آمریکای جنوبی ،دولتهای آسیایی و
حتی قدرتهایی مانند چین و روسیه
(از گذشــته تاکنــون) تحریمهایی را
وضع کرده اســت ،ریشــه در ساختار

سیاســی ،نظامی و اقتصــادی ایاالت
متحده دارد .آمریــکا از جنگ جهانی
دوم تاکنون به دنبال آن بوده تا به عنوان
عضودائم شورای امنیت ،سازمان مللو
زیرمجموعههایآنراتحتکنترلخود
بگیرد .بدیهی است که برای سیطره بر
این نها ِد عریض و طویل بینالمللی باید
هزینههنگفتخرجکندودراینجاست
که میبینیم ایاالت متحــده خود را به
بزرگترین اقتصاد دنیــا تبدیل کرده
است .احاطه بر سازمان ملل و نهادهای
اقماری و حتی ارگانهای رسمیِ ذیل
نظر این سازمان صریحا این فضا را برای
واشنگتن طی ســالهای اخیر فراهم
کرده تا بتواند بــه راحتی هرگونه مانور
سیاســی ،اقتصادی ،نظامی و امنیتی
علیه خود را به حاشیه ببرد و در نهایت
راهبرد و حرف خود را به کرسی بنشاند.
توجهداشتهباشیدکهتحریمبرایایاالت
متحده حکم یک سیاست بازدارنده را
ندارد؛آمریکاییهابااعمالتحریمسعی
میکنندبهگونهایفشاررابرکشورهای
هدفواردکنندکهاوالًدولتهایمذکور
ازحیثروالعادیحکمرانیدرمباحث
سیاسی،دادوستدهایاقتصادیوغیره

با مشکل روبرو شــوند ،دوماً ،دست به
تحرکاتی بزنند که علیه آمریکا باشد تا
ایاالتمتحدهمجددا ًآنهاراناقضصلحو
امنیتبینالمللیبهجامعهمللمعرفی
کند.اینیکچرخهاست؛چرخهایکه
شروع آن با ایاالت متحده است تا بتواند
کشورهای مذکور را بر سر تامین منافع
خود پای میز مذاکره بیــاورد .اگر این
کشورهاازمذاکرهسربازبزنند،فازدیگر
تحریمهابهصورتپلکانیوتخصصیتر
اعمالمیشودوبازهماینروندتاجایی
ادامهپیدامیکندکهیکبههمریختگی
داخلی و محیطی برای آن دولت اتفاق
بیافتد .نمونه بارز این مســاله ،ونزوئال
است که امروز با یک گونی پولِ ملی این
کشوردرنهایتمیتوان 4تا 6بطرییک
و نیم لیتری آب معدنی خریداری کرد!
ایران هم از دیگر کشــورهایی است که
مشمول همین روند تحریمی از سوی
ایاالتمتحدهقرارگرفتهوهرسال(بنابر
ابعاد مخاصمه) مدل و شکل تحریمها
تغییرمیکنند.تابهاینجایکارمساله
تحریمها بر محور دولتها قرار داشت،
اما مدل جدید ایــن تحریمها پس از به
روی کارآمدن دونالد ترامپ در ســال

ترامپبایکجانبهگرایی
زاویه تحریم را از سمت
کشورهابهسوی نهادهای
بینالمللیوسازمانهایی
چرخانده است که وجاهت
آنها از حیث حقوقی در حکم
جمعیجهانی
ِ
پیماندسته
است
 2016میالدی نمایان شــد که دنیا تا
بهامروزنمونةآنرابهخودندیدهاست.
تکمیلکلکسیون
تحریمهایپرزیدنت!
زمانیکهترامپواردکاخسفیدشد؛
بسیاری از تحلیلگران به دلیل تفکر
اقتصادی او و حمایت بیقید و شرط
جمهوریخواهــان ،او را یک پیمانکار
از سوی نظام ســرمایهداری خطاب
کردند .آنها معتقد بودنــد ترامپ در
ارتباطتنگاتنگباالبیاسلحهوفروش
تسلیحاتِ آمریکااستوازسویدیگر
بهدنبالآناستتابتواندخزانهایاالت
متحده را از جیب سایرین پُر کند .این

خبر

خبر

پلیس مقررات منع آمد و شد اعالم کرد

اتحادیه اروپا خواستار شد:

ممانعت از برگزاری راهپیمایی بزرگ ضدنژادپرستی در لندن

پلیس شــهر لنــدن بــرای ممانعــت از برگزاری
راهپیمایی ضدنژادپرســتی امروز مقررات منع آمد و
شد در شــهر اعالم کرد .به گزارش روزنامه دیلی میل،
این در حالی اســت که در انگلیس بحثی ملی بر ســر
محافظت از مجسمه چهرههای مرتبط با نژادپرستی
در مقابل حمالت احتمالی فعاالن معترض به آنها راه
افتاده است .در همین حال بوریس جانسون ،نخست
وزیر انگلیس نیز طی هشدارهایی به معترضان از آنها
خواســته تدابیر مربوط به فاصله گذاری اجتماعی را
زیرپا نگذارند .مقامهای ارشــد پلیس لندن هشــدار
دادهاند که هر گونه خشونت در جریان تجمعات امروز
تحمل نمیشود .نگرانی از بابت بروز درگیری در جریان
تجمعات اعتراضی در شــهر لندن در حالی باال گرفته
که قرار اســت گروهی از حامیان مجسمه ها و بناهای
تاریخی در لندن نیز در دفاع از ایــن آثار و اعتراض به

حمــات رخ داده علیه آنها تظاهــرات کنند .جنبش
«جان سیاهپوســتان مهم اســت» یک راهپیمایی
برنامهریزی شــده خود را که قرار بــود بعدازظهر روز
گذشــته (شــنبه) در هاید پارک برگزار شود کنسل
کرده و ایــن کار را با توجه بــه نگرانــی از بابت بروز
درگیریهای احتمالی میان گروههای راستگرا انجام
داده است.

درخواست سازمانملل از لبنانیها برای اجتناب از خشونت!

سازمانملل خواستار اتحاد شهروندان لبنانی و ممانعت از خشــونت در جریان تظاهرات مسالمتآمیز شد .به
گزارش خبرگزاری آناتولی ،استفان دوجاریک ،سخنگوی آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل خطاب به خبرنگاران
خاطرنشان کرد :این مهم است که همگان از خشونت اجتناب کرده و به حق تظاهرات مسالمتآمیز احترام بگذارند.
دوجاریک در ادامه افزود :من از دولت و مردم لبنان میخواهم که از خشونت دوری کرده و به حق اعتراضات مسالمت
آمیز و نیز محافظت از وحدت ملی این کشور احترام بگذارند .اعتراضات در لبنان
در پی کاهش شدید قیمت لیره در برابر دالر و بحران اقتصادی که به دلیل شیوع
کرونا و قرنطینه وخیمتر شده ،باال گرفته است .در شهر طرابلس در شمال تا صیدا
در جنوب لبنانیها شعارهایی را علیه مسئوالن سیاسی سر داده و مسیرهای اصلی
را به آتش کشیدند .این گستردهترین اعتراضات از زمان آغاز قرنطینه در این کشور
به دلیل شیوع کرونا است.

اتفاقرخدادوتاهمینامروزهمماابعاد
گستردهآنرادیدهایمکهمحصولآن
چیزی جــز «یکجانبهگرایی» نبوده
است .ترامپ را باید یک مدیرعامل (و
نه رئیسجمهور) دانست که آمریکا را
شــرکت بازرگانیاش میداند و برای
تامین منافع این کمپانی دســت به
کارهایی میزند کــه نظام بینالملل
را با چالشها و ســواالت زیادی روبرو
میکند.براساسهمینیکجانبهگرایی
ما میبینیم که او زاویــه تحریم را از
سمت کشــورها به ســوی نهادهای
بینالمللی و سازمانهایی چرخانده
است که وجاهت آنها از حیث حقوقی
در حکم پیمان دستهجمعیِ جهانی
است .نمونه بارز آن را میتوان خروج
ازیونسکوبهحمایتازاسرائیل،خروج
از برجام ،تعلیق پیمــان آب و هوای
پاریس،ودرهمیناواخرتعلیقکمک
به سازمان بهداشــت جهانی دانست
که اعتراضها و واکنشهای زیادی را
گوشترامپ
دربرداشتهاست.اماگویا ِ
به این مسائل بدهکار نیست؛ چراکه
همین چند روز پیش او فرمان تحریمِ
دیوان کیفری بینالمللی ( )ICCرا
صادرکرد.
اقدامی که جامعه جهانــی را در
بهت و حیرت فرو برد .دیوان کیفری
بینالمللیتنهانهادقضاییِ بینالمللی
اســت که ماهیت آن را اساسنامه رُم
تشکیلدادهوبراساسمادهپنجماین
اساسنامه دیوان صالحیت رسیدگی
بهجرایمیازقبیلنسلکشی،جنایت
ضد بشریت ،جنایت جنگی و جنایت
تجاوزرادارااست.براساسنظریههای
حقوقیوتفاسی ِرموسعومُضَ یَقِ علمای
حقوق ،این ماده در اصــل به عنوان
قلب اساســنامه رُم شناخته میشود
که اتفاقاً دلیل تحریم ترامپ در حوزه
تحلیل هــم ،همین موضوع اســت.
اصل مطلب این اســت که ترامپ ،با
امضای دستورالعملی دیوان کیفری
بینالمللی()ICCرابهدلیلتحقیقات
درباره ســربازان آمریکایی و مقامات
سازمان اطالعاتی (ســیا) این کشور
به اتهام ارتکاب جنایــات جنگی در
افغانستان،تحری ماقتصادیومسافرتی
ال
کرده اســت .دلیل این مساله کام ً
مشخص اســت؛ دیوان حدود سال

شکی وجود ندارد که تحریم
دیوانکیفریبینالمللیبه
راحتی میتواند راه را برای
اعمال و اجرای جنایات در
مقیاسهایگستردهتر
فراهم کند و این به معنای
ذبحِ عدالتوحقیقتیاست
که دیوان از بدو تاسیس به
دنبال آن بوده است
پیش تحقیقات در این مورد را تایید
کرد و به دنبال ان اســت تا مسببان
این جنایات را محاکمه کرده و به دنیا
نشان دهد که علیرغم آنکه میگویند
الهه یک نهاد سیاسی است ،توانست
عدالت کیفری را برقرار کند .واکنش
ِ
دبیرکل سازمان ملل ،دیدبان حقوق
بشر ،وزرای خارجه فرانسه و هلند در
محکومیت اقدام ترامپ علیه دیوان
به خوبی نشــان میدهــد که ایاالت
متحده همانند اســرائیل از پیگیری
اوضاع جاری در دیــوان هراس دارد.
اینکهمیبینیمنتانیاهوازتحریمدیوان
کیفری بینالمللی خرسند است و در
پوســت خود نمیگنجد به این دلیل
است که پرونده کشتار فلسطینیها
توسط نظامیان اسرائیل هم در دیوان
مفتوح اســت و بر اساس اعالم سایت
رسمیدیوان،پیگیریهادرحالانجام
اســت .اینکه ترامپ و نتانیاهو اجازه
تردد مقامات دیوان را ندادهاند و آنها
را به همراه خانوادههایشــان تحریم
مسافرتیکردهاندبهایندلیلاستکه
اومیخواهدمانعازتحقیقاتتکمیلی
توسطنمایندگاندیواندرافغانستان
و اسرائیل شود .شکی وجود ندارد که
تحریم دیوان به راحتی میتواند راه را
برای اعمال و اجرای جنایات دیگر در
مقیاسهای گستردهتر فراهم کند و
این به معنای ذبحِ عدالت و حقیقتی
است که دیوان از بدو تاسیس به دنبال
آنبودهاست.تحریمدیوانبدونتردید
آخرین مورد از کلکسیون تحریمهای
اعمالی علیه نهادهــای بینالمللی
نیست،امابدونتردیدبهدنیانشانداد
که ترامپ را باید نماد و سمبل تحریم
درنظمکنونیجهاندانست.

کمک ناتو برای عملیات ایرینی در لیبی
اتحادیــه اروپا خواســتار کمک ســازمان پیمان
آتالنتیک شمالی (ناتو) در انجام ماموریت دریاییاش
در لیبی شــد .به گزارش العربیه ،اتحادیه اروپا از ناتو
خواســت به خاطر تکمیل ماموریــت دریایی خود در
لیبی مانند عملیات نظامی دریایی «ایرینی» با هدف
ممانعت از واردات تسلیحات به خاک این کشور به آن
کمک کند .ترکیه از سوی کشورهای مختلف به حمایت
از شبهنظامیان تروریستی در لیبی ،ارسال تسلیحات
و اعــزام مزدورانی بــه طرابلس متهم اســت .لیبی از
زمان برکناری معمر قذافی ،دیکتاتور مخلوع شــاهد
دودســتگی و جنگ و ناآرامی است و دو دولت یکی در
غرب و دیگری در شرق بر این کشور سلطه دارند که هر
یک تالش دارد با شکست دیگری ،کنترل کل کشور را
در دست بگیرد .دولت اول از سوی سازمان ملل و ترکیه
به رسمیت شــناخته شده و دولت شــرق لیبی هم از

سوی برخی کشورها از جمله روسیه حمایت میشود.
اتحادیه اروپا در تاریخ  ۳۱مارس عملیات ایرینی را به
اجرا درآورد که جایگزین عملیات سوفیا شد .عملیات
پیشــین روی نجات پناهجویان از دریــای مدیترانه
تمرکز داشت اما زمانی به پایان رســید که مقامهای
ایتالیایــی از پذیــرش قایقهای حامــل پناهجویان
نجاتیافته امتناع کرد.

پوتین پس از هفتهها قرنطینه در انظار عمومی ظاهر شد

والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه پس از هفتهها قرنطینه خانگی در این کشور برای اولین بار برای شرکت
در مراسم روز ملی روسیه در انظار عمومی ظاهر شد .به گزارش سی.ان.ان ،پوتین با استفاده از فرصتی که مراسم «روز
روسیه» در اختیارش گذاشته بود در سخنانی بار دیگر به تبلیغ تغییرات مورد نظرش در قانون اساسی پرداخت که
در صورت تصویب به او امکان میدهد تا سال  ۲۰۳۶یعنی  ۱۶سال دیگر در این مقام باقی بماند .او از  ۲۰سال پیش
در مقام رئیسجمهوری و نخستوزیر قدرتمند بر صحنه سیاست روسیه تسلط
داشته اســت .این هفته قرنطینه خانگی و محدودیت فعالیتهای اقتصادی در
مسکو ،پایتخت روسیه لغو شد هر چند شــمار مبتالیان به ویروس کرونا در این
کشور بسیار باالست .وضعیت مسکو همچنین باعث سردرگمی شده است زیرا
سرگئی سوبیانین ،شهردار ،از مردم خواسته اســت تا در تعطیالت سراسری به
مناسبت روز روسیه همچنان در خانه بمانند.

