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تماس رابرت مالی با وزیر خارجه 
امارات درباره تنش های منطقه ای

بــرت مالــی،  را
فرســتاده ویژه ایاالت 
متحده در امور ایران با 
شیخ عبداهلل بن زاید آل 
نهیان، وزیر امورخارجه 
امارات عربی متحده گفت و گو کرده است. خبرگزاری 
امارات عربی متحده اعالم کرد شیخ عبداهلل بن زاید 
در تماس تلفنی با رابرت مالی بر آمادگی کشورش 
برای همکاری نزدیک با دولت جدید آمریکا برای 
کاستن از تنش های منطقه ای تاکید کرده است. 
بنا بر بیانیه این خبرگزاری، شیخ عبداهلل بن زاید آن 
نهیان در این تماس از تعهد امارات بر تقویت روابط 
و همکاری نزدیک با دولت جو بایدن برای کاستن 
از تنش های منطقه ای و آغــاز گفت و گوهای تازه 
خبر داده اســت. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
آمریکا نیز چهارشنبه گذشته با شیخ عبداهلل بن زاید 
درباره دفاع از امارات در برابر تهدیدهای منطقه ای و 
همکاری مشترک برای کاستن از تنش ها و پایان 
دادن به مناقشات صحبت کرده بود. بر اساس بیانیه 
وزارت امور خارجــه آمریکا، آنتونی بلینکن در این 
تماس از برقراری روابــط دیپلماتیک میان امارات 
و اسراییل و بهبود روابط میان ابوظبی و دوحه هم 
استقبال کرد. روابط امارات با ایران پرتنش است و 

این کشور از منتقدان برجام است. 
    

آمریکا روند حذف انصاراهلل از 
فهرست تروریسم را آغاز کرد

وزارت خارجــه 
آمریکا اقدامات مربوط 
به حذف نــام انصاراهلل 
یمن از لیست تروریسم 
را آغاز کرد. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، دولت آمریکا از آغاز روند حذف 
نام انصاراهلل یمن از لیست تروریسم خبر داد؛ اقدامی 
که به رفع موانع پیش روی سازمان های بشردوستانه 
برای تأمین کمک های ضروری در یمن می انجامد. 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد، ما به 
صورت رسمی تصمیم آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
برای حذف نام انصاراهلل از لیست تروریسم را به کنگره 
اعالم کردیم. این اقدام که به زودی اجرایی می شود 
بعد از اعالم جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برای 
پایان حمایت خود از عملیات در یمن، اتخاذ می شود. 
این سخنگو افزود: این تصمیم هیچ ارتباطی با رویکرد 
ما درباره انصاراهلل ندارد. وی افزود: ما بر پایبندی مان 
برای کمک به عربستان جهت دفاع از خاک خود در 
برابر حمالت جدید تأکید کردیم. این اقداممان تنها 
به خاطر عواقب انسانی اســت که درج نام انصاراهلل 
در لیست تروریســم به دنبال دارد. سازمان ملل و 
نهادهای بشردوستانه از آن زمان توضیح دادند که 
درج نام انصاراهلل در لیست تروریسم به وقوع بدترین 
بحران انسانی در جهان منجر خواهد داشت. قبل از 
ترک پستش از درج نام انصاراهلل در لیست تروریسم 

خبر داد.
    

رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
 کانال های دیپلماتیک با روسیه 

باید باز بمانند
رئیس سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا 
روز شنبه به سفر خود 
به مســکو پایان داد و 
گفت، روابط اتحادیه 
اروپا-روســیه هنوز بــا مرحلــه رضایت بخش 
خیلی فاصلــه دارد و کانال های دیپلماتیک باید 
باز بمانند. به گزارش اســپوتنیک، جوزپ بورل، 
رئیس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا از چهارم 
تا ششم فوریه در مسکو حضور داشت. در جریان 
این ســفر، بورل با ســرگئی الوروف، وزیر امور 
خارجه روســیه درباره روابط اتحادیــه اروپا و 
روسیه و چشــم انداز ژئوپلیتیک جهانی مذاکره 
کرد. وی همچنین با نمایندگان ســازمان های 
جامعه مدنی روســیه دیدار کرد. سرویس اقدام 
خارجی اتحادیه اروپا به نقل از بورل در بیانیه ای 
گفت: کانال های دیپلماتیــک باید باز بمانند آن 
هم نه تنها برای کاهش بحران ها یا اتفاقات بلکه 
برای برگزاری تبادل نظرهای مســتقیم، ارسال 
پیام های جدی و صریح و بسیاری چیزهای دیگر 
چرا که روابط اتحادیه اروپا-روسیه هنوز با مرحله 
رضایت بخش خیلی فاصله دارد. من در نشست 
شورای امور خارجه که 22 فوریه برگزار می شود، 
همکاران خود در اتحادیه اروپا را از نتیجه سفرم 
به مسکو مطلع می ســازم؛ جایی که گفت وگوی 
مفصلی درباره روابط اتحادیه اروپا - روســیه در 
آســتانه مذاکرات اســتراتژیک درخصوص این 
روابط در شــورای اروپا در ماه مــارس خواهیم 
داشت. بورل بار دیگر خواستار آزادی ناوالنی شد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 پرونده رســیدگی به جنایات رژیم 
صهیونیســتی در قبال فلسطینی ها، 
سال های سال است که هر از چندگاهی 
در رسانه ها مطرح می شود و کمی بعد 
هم فروکش می کند. بارها از گوشــه و 
کنار شــنیده اید که قرار است اقدامات 
و رفتار نظامیان اســرائیل در فلسطین 
توسط عالی ترین و یگانه مرجع قضایی 
دنیا که مسئولیتش رسیدگی به جرایم 
بین المللی است، یعنی »دیوان کیفری 
بین المللی« بررسی شــود؛ اما هرگاه 
سخن از شــروع به رســیدگی توسط 
دیوان بــه میان آمده اســت، یکباره از 
تل آویو صداهای مخالف برخاسته و حتی 
صالحیت این مرجع قضایی فراملی و 
فرامنطقه ای زیر سوال رفته است. مشابه 
این اقدام را البتــه »دونالد ترامپ« هم 

انجام داد. 
رئیس جمهوری پیشــین آمریکا 
در خرداد ماه ســال 1399 یک فرمان 
اجرایی علیه دیوان کیفری بین المللی 
صادر کرد. این فرمان اجرایی افرادی را 
هدف قرار داد که با این دیوان در پرونده 

بررسی جنایات های جنگی آمریکا در 
افغانستان همکاری می کنند. در همان 
زمــان برخی نزدیــکان ترامپ مدعی 
شده بودند که تحقیقات از سوی دیوان 
کیفری بین المللی به صورت مشکوک 
و با نقش روســیه در حال انجام است و 
به همین دلیل همــه را تحریم کردند. 
دامنه اقدامات تند دولت ترامپ به اینجا 
هم ختم نشد، بلکه شاهد بودیم دستور 
اجرایی مشترک توسط »مایک پمپئو«، 
وزیر خارجه وقت و »استیو منوچین«، 
وزیر خزانه داری پیشین آمریکا در دست 
پیگیری قرار گرفت تا دارایی کارمندان 
و کارکنان دیوان در آمریکا که در پرونده 
جنایات جنگی در افغانستان مشارکت 
داشتند، مسدود شود. به هر ترتیب این 
برخورد قهری آن هم از ســوی ایاالت 
متحــده علیه دیوان، به خوبی نشــان 
می دهد که در پشــت پرده اتفاق هایی 
رخ داده که به هیــچ وجه دولت ترامپ 
نمی خواست پرده از آنها برداشته شود. 
حاال هم مشابه همین اتفاق در اسرائیل 

رخ داده است. 
جمعه گذشته، قضات دیوان کیفری 
بین المللی با صدور حکمی اعالم کردند 
این مرجــع قضایی مســتقر در الهه 
صالحیت برای رســیدگی بــه جرایم 

جنگی در اراضی اشغالی را دارد و بدین 
ترتیب راه برای تحقیقات احتمالی در 
مورد جنایات جنگی اسرائیل باز شده 
اســت. درهمین راســتا قضات دیوان 
اعالم کردند که این تصمیم با استناد به 
صالحیت های مندرج در سند موسس 
دیوان )اساسنامه ُرم( اتخاذ شده و شامل 
هیچ تالشی برای تعیین وضعیت کشور 

یا مرزهای قانونی نمی شود. 
این سخنان قضات دیوان به منزله آن 
است که دیوان صرفاً به دنبال پیگیری 
جنایاِت داخل در صالحیتش اســت. 
براساس ماده پنجم اساس نامه دیوان، 
جنایت نسل کشي، جنایات ضد بشریت، 
جنایات جنگي و جنایت تجاوز از جمله 
جرایمی اســت که دیــوان صالحیت 
رســیدگی بــه آن را دارد. البته ُطُرق 
رسیدگی به این پرونده به اینگونه است 
که مستندات یا توسط شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد به دیــوان ارجاع 
می شــود و این مرجع پس تایید شعبه 
مقدماتی دیوان شــروع به تحقیقات 
می کند یا اینکه دادستان دیوان به این 
جمع بندی می رسد که رخداد ملموسی 
در یــک جغرافیا بــا درونمایة جنایت 
مندرج در ماده پنجم اساسنامه به وقوع 
پیوسته است. مدل سوم که حاال مورد 

اختالف قرار گرفتــه و به نوعی صدای 
اســرائیل را درآورده است، درخواست 
یکی از اعضای دیوان کیفری بین المللی 

مبنی بر بررسی یک »وضعیت« است. 
در این میان باید توجه داشته باشید 
که فلسطین به عنوان عضوی از دیوان 
درخواســت خود را از حدود دو ســال 
پیش درمورد جنایان جنگی اسرائیل 
در اراضی اشغالی تقدیم دیوان کرده بود 
اما در اینجا یک اختالف نظر حقوقی مهم 
وجود دارد. اسرائیل و حامیان آن مانند 
ایاالت متحده، معتقدند که فلسطین 
هنوز در ســازمان ملل بــه عنوان یک 

کشــور با پرچم، قانون  اساسی و سرود 
ملی مســتقل مورد شناسایی جامعه 
ملل قرار نگرفته و به همین دلیل حق 
عضویت در دیوان کیفری بین المللی 

را ندارد. 
بر همین اساس، می بینیم که طی 
دو روز گذشته تمام مقامات حاضر در 
کابینه اســرائیل در حال حمله به این 

تصمیم الهه هستند.
 محورهای تحقیق 

و رویارویی با تل آویو  
اقدام دیوان به حدی برای اسرائیل 
گران تمام شــده که هیات رســانه ای 
اسرائیل شنبه شب اعالم کرد که کابینه 
این رژیم قرار است یکشنبه جلسه ای 
اضطراری در مورد تصمیم دیوان کیفری 
بین المللی برگزار کنــد. در این رابطه 
شبکه کان اسرائیل به نقل از منابعی در 
وزارت امور خارجه و دادگستری رژیم 
صهیونیستی گزارش داد که هنوز هیچ 
تحقیقی آغاز نشده اما الزم است دوباره 
با مقامات دیوان رایزنی شود تا آنها از آغاز 

تحقیقات منصرف شوند. 
این در حالیست که بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این 
تصمیم الهه، آن را »یهودســتیزی« 
قلمداد کرد. گابی اشکنازی، وزیر خارجه 
اسرائیل هم اعالم کرد که حکم دیوان 
قوانین بین المللی را خدشه دار می کند 
و این مرجع قضایی را ابزاری سیاســی 
جهت تبلیغات خصمانه علیه اسرائیل 

قرار می دهد. 
در این راستا عجیب ترین اظهارنظر 
را بنــی گانتــس، وزیر جنــگ رژیم 
صهیونیستی داشت. او در پیامی ویژه 
خطاب به مسئوالن امنیتی عالی رتبه 
اســرائیل اعالم کرد که تصمیم قضات 
دیوان کیفری بین المللــی هیچ پایه و 
اساســی در قوانین بین المللی ندارد! 
اینگونه ســخن گفتن از سوی مقامات 
تل آویو شاید برای بسیاری از مخاطبان 
عجیب باشــد، اما واقعیت این اســت 
که مقامات راســت گرای اسرائیل که 
قرار اســت چند هفته دیگــر روبروی 
یکدیگر بــه مبارزه انتخاباتــی در دور 
چهارم قرار بگیرند، به شــدت از طرح 
مســائل حقوقی ترس دارنــد و آن را 
ســمی تر از به راه افتــادن انتفاضه در 
ســرزمین های اشــغالی علیــه خود 
می دانند؛ چراکــه مصادیق تحقیقات 

دیوان کامالً مشخص و البته برای آبروی 
تل آویو بسیار خطرناک است. بر اساس 
داده ها و مســتندات حقوقــی، دیوان 
کیفری دربــاره جنایت هایی که رژیم 
صهیونیستی در جریان جنگ علیه نوار 
غزه در تابســتان 2۰1۴ مرتکب شده، 

تحقیق خواهد کرد. 
از ســوی دیگــر دیــوان دربــاره 
جنایت های ارتش رژیم صهیونیستی 
در قبال تظاهرکنندگان فلسطینی در 
جریان راهپیمایی های بازگشت در سال 
2۰1۸ تحقیق خواهد کرد که در اثر آن 
دهها تظاهرکننده، روزنامه نگار و اعضای 
کادر پزشکی کشته شدند و سازمان های 
حقوق بشری شکایت مستدلی از این 
جنایت ها ارائه کردنــد. عالوه بر این دو 
پرونده، دیوان کیفری درباره پروژه های 
شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری 
و ســرقت اراضی فلســطینی با هدف 
توسعه کانون های شــهرکی تحقیق 
خواهد کــرد؛ چراکه ایــن نقض، پس 
از شــکایت تشــکیالت خودگردان 
 فلســطین به عنــوان جنایات جنگی 

محسوب می شوند. 
فــارغ از تمــام این مــوارد، ریاض 
المالکی، وزیر خارجه فلســطین اعالم 
کرده که هماهنگی بــا دیوان کیفری 
بین المللی بــرای آغــاز تحقیقات در 
فلسطین آغاز شــده و این دقیقاً همان 
موضوعی اســت که اســرائیل تالش 
می کند تا با اعمــال نفوذ بــر دیوان، 
»بی کیفرمانی« را مجــدداً فعال کند. 
بدان معنــا که به دنبــال جلوگیری و 

بایکوت تحقیقات دیوان خواهند بود. 

واکنش   تند مقامات اسرائیل به تحقیقات دیوان کیفری بین المللی درخصوص فلسطین ادامه دارد؛

تالش تل آویو برای کیفرزدایی از جنایات جنگی 
دیوان درباره جنایت های 
ارتش رژیم صهیونیستی 
در قبال تظاهرکنندگان 

فلسطینی در جریان 
راهپیمایی های بازگشت در 

سال ۲۰۱۸ تحقیق خواهد 
کرد که در اثر آن دهها 

تظاهرکننده، روزنامه نگار و 
اعضای کادر پزشکی کشته 
شدند و سازمان های حقوق 
بشری شکایت مستدلی از 

این جنایت ها ارائه کردند

اسرائیل و حامیان آن مانند 
ایاالت متحده، معتقدند که 
فلسطین هنوز در سازمان 

ملل به عنوان یک کشور 
با پرچم، قانون  اساسی و 
سرود ملی مستقل مورد 

شناسایی قرار نگرفته و به 
همین دلیل حق عضویت 

در دیوان کیفری بین المللی 
را ندارد

سازمان اطالعات عراق از کشــف انبار اصلی تجهیزات و مواد منفجره داعش در اســتان االنبار خبر داد. به گزارش 
اسپوتنیک، سازمان اطالعات عراق در بیانیه ای اعالم کرد، شعبه سازمان اطالعات وابسته به وزارت کشور در االنبار انبار 
اصلی تجهیزات و مواد منفجره داعش در مناطق صحرایی در نزدیکی شهرستان هیت در شهر کبیسه را کشف و ضبط 
کرد. در این بیانیه آمده است، داعش قصد داشت از این انبار برای عملیات تروریستی در شهرستان های هیت، فلوجه و 
الرمادی استفاده کند. در این انبار بمب، کمربندهای انفجاری، دستگاه ها و بمب های 
دست ساز و تجهیزات دیگر یافت شد. این عملیات براساس داده های اطالعاتی دقیق 
انجام شد. آژانس اطالعات عراق پنجشنبه نیز با همکاری فرماندهی نیروهای مرزی 
دو مخفیگاه داعش در منطقه النهدتین در عمق صحرای االنبار را کشف و ضبط کرد. 

عراق 2۰1۷ بعد از سه سال جنگ خونین پیروزی علیه داعش را اعالم کرد.

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان با زیر پا گذاشتن ســنت ها، برای اولین بار یک زن را به مقامی ارشد در 
شورای کلیســایی اســقف ها منصوب کرد. به گزارش گاردین، »ناتالی بکوآرت« اولین زنی است که به این سمت 
منصوب می شود و از حق رای برخوردار است. این بانوی ۵2 ساله، یکی از دو فرد جدیدی است که برای این پست به 
شورای کلیسایی پیشنهاد داده شده بود. این شورا، نهادی از اسقف هاســت که مسائل اصلی تعالیم را مورد مطالعه 
قرار می دهند و ناتالی از سال 2۰19میالدی در آنجا مشاور بوده است. کاردینال 
»ماریو گرچ« دبیرکل شورای کلیسایی گفت که این انتصاب نشان می دهد پاپ 
مایل به مشارکت دادن بیشتر زنان در فرآیند تصمیم گیری در کلیسا است. وی 
افزود: در دوره های قبل، تعداد زنانی که به عنوان کارشناس و مستمع مشارکت 

داشتند، افزایش یافته، اما با این انتصاب باب جدیدی گشوده شده است.

اولین زن به شورای کلیسای کاتولیک راه یافتکشف انبار اصلی مهمات و مواد منفجره داعش در االنبار

روزنامــه دی ولت آلمان بــا ارجاع بــه اطالعات 
ارائــه شــده توســط وزارت کشــور در پاســخ بــه 
درخواســت مربوطــه از اوال یپکه، عضــو پارلمان از 
حــزب چــپ، گــزارش داد تعــداد جرایــم علیــه 
سیاســتمداران در 2۰2۰ بــا توجه بــه همه گیری 
 کرونا، به طــرز قابل توجهــی افزایش یافته اســت. 
به گزارش اســپوتنیک، طبــق برآوردهــای اولیه، 
ســال گذشــته مجمــوع 2 هــزار و ۶29 مــورد از 
چنین جرایمــی گزارش شــد. این در حالی اســت 
کــه آمــار ســال های 2۰19 و 2۰1۸ بــه ترتیــب 
 هــزار و ۶۷۴ و هــزار و 2۵۶ مــورد بــوده اســت. 
روزنامه دی ولت اعالم کرده از میان جرایم انجام شده 
علیه سیاســتمداران، توهین بیشترین موارد هستند 
و هزار و 2۴۷ مورد توهین ثبت شــده اســت. جرایم 
بعدی با بیشــترین تعداد به ترتیب اخــاذی و تهدید 
)۴۰3 مورد(، موارد آسیب رســانی به اموال )22۸( و 

تحریک نفرت قومی )212( هســتند. وزارت کشــور 
آلمان ضمن اظهارنظر بر این آمار، اعالم کرد اقدامات 
معرفی شده توسط مقامات برای مبارزه با همه گیری 
کرونا که در میان شهروندان از رغبت زیادی برخوردار 
نیســت، احساســات ضددولتی در آن ها ایجاد کرده 
است. مقامات 1۴ درصد جرایم علیه سیاستمداران در 
2۰2۰-یا 3۷۴ مورد- را به همه گیری و نحوه رسیدگی 

دولت آلمان به آن مربوط دانستند.

هزاران تن از معترضان مخالف کودتای نظامی در 
میانمار روز گذشته )یکشنبه( در حالی به خیابان های 
این کشــور آمدند که قطعی اینترنت هم نتوانســت 
خشــم ناشــی از کودتای ارتش علیه رهبر دوفاکتو و 
دموکراسی خواه این کشــور را متوقف کند. به گزارش 
خبرگزاری فرانســه، این راهپیمایــی جدید در پی 
اعتراضات گسترده روز شنبه برگزار شد؛ زمانیکه ده ها 
هزار تن از میانماری ها در شهرهای مختلف این کشور 
و در محکومیت کودتای نظامی دســت به راهپیمایی 
اعتراضی زدند. هزاران نفــر از میانماری ها در یانگون 
دست به راهپیمایی زده و بوق خودروهای خود را در این 
اعترض به صدا در آوردند. آنها همچنین پالکاردهایی 
در دست داشــتند که رویشــان نوشــته بود عدالت 
 برای میانمــار و ما دیکتاتوری نظامــی نمی خواهیم. 
برخی نیــز پرچم های ســرخ رنگ حــزب لیگ ملی 
برای دموکراســی آنگ ســان ســوچی،  رهبری دو 

فاکتوی کشورشــان را در دست داشــتند. معترضان 
قصد داشتند به سمت شورای شــهری یانگون بروند 
اما دسترســی به این ناحیه از ســوی پلیس و با ایجاد 
موانعی مســدود شده اســت. این خیرش مردمی در 
میانمار با وجود قطعی سراســری اینترنت همچنان 
به قوت خود باقی اســت و معترضان خواستار آزادی 
 ســوچی و ســایر سیاســتمداران بازداشــت شده و 

توقف کودتای نظامی هستند.

افزایش جرایم نسبت به سیاستمداران آلمان همزمان با پاندمی کروناراهپیمایی هزاران نفر در میانمار علیه کودتای نظامی
خبرخبر


