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برای چهارمین بار و با وتوی چین و روسیه؛
شورای امنیت در تمدید 

کمک رسانی به سوریه شکست خورد! 

شورای امنیت ســازمان ملل روز جمعه برای 
چهارمین بار طی ۴ روز اخیر در تصویب قطعنامه ای 
برای تمدید مکانیسم کمک رسانی به سوریه از طریق 
مرزها شکســت خورد. به گزارش العربی الجدید، 
شورای امنیت در جلسه های جداگانه دو قطعنامه 
را به رای گذاشــت که اولی قطعنامه پیشنهادی 
آلمان و بلژیک بود و با وتوی روسیه و چین ناکام ماند. 
قطعنامه دوم نیز قطعنامه پیشنهادی روسیه بود که 
به خاطر عدم کســب آرای کافی تصویب نشد. این 
دومین قطعنامه پیشنهادی روسیه درباره انتقال 
کمک های بشردوستانه به سوریه از طریق گذرگاه 
باب الهوی در مرز با ترکیه بود. دوجلســه دیگر نیز 
روزهای سه شنبه و چهارشنبه گذشته برگزار شده 
بود که طی آن قطعنامه پیشنهادی آلمان و بلژیک و 
همچنین قطعنامه نخست روسیه رد شدند. رئیس 
دوره ای شورای امنیت و نماینده آلمان در سازمان 
ملل در این جلسه گفت که ۴ کشــور به نفع سند 
پیشنهادی روسیه رای دادند و ۷ کشور رای مخالف 
و در مقابل ۴ کشور رای ممتنع دادند. وی گفت: این 
قطعنامه به خاطر عدم کسب آرای کافی تصویب 
نشد. روسیه و چین هم علیه قطعنامه پیشنهادی 
آلمان و بلژیک که بر تمدید انتقال کمک های انسانی 
از طریق دو گذرگاه باب الهوی و باب السالم تاکید 
داشت وتو کردند. پیش نویس قطعنامه دوم روسیه 
بر اجرای عملیات انتقال کمک های انسانی از یک مرز 
یعنی باب الهوی به ادلب سوریه به مدت یک سال 
تاکید دارد. روسیه اعالم کرد که از طریق این گذرگاه 
در مرز ترکیه با سوریه می توان حدود ۸۵ درصد از 
حجم کمک های انســانی را به سوریه منتقل کرد. 
تاکنون کمک های انسانی به سوریه از طریق گذرگاه 
باب الهوی و باب الســالم در مرز بــا ترکیه منتقل 
می شد اما دوره این مکانیسم روز جمعه پایان یافت. 
موضوع تعیین راه انتقال این کمک ها در دوره آتی به 
مساله اختالف در شورای امنیت تبدیل شده است 
به نحوی که کشورهای غربی قطعنامه پیشنهادی 
روسیه برای تعیین گذرگاه باب الهوی جهت انتقال 
کمک های انسانی به سوریه برای یک سال دیگر را رد 
کردند و روسیه و چین نیز قطعنامه پیشنهادی برای 
تمدید شش ماهه ارسال کمک از طریق گذرگاه های 

باب الهوی و باب السالم را وتو کردند.
    

سازمان ملل: زنگ خطر در لبنان 
به صدا  درآمده است

کمیسیونر ارشد حقوق بشر سازمان ملل ضمن 
ابراز نگرانی درباره اوضاع لبنان گفت: زنگ خطر در 
لبنان به صدا در آمده است و ما باید قبل از اینکه خیلی 
دیر شود اقدامی کنیم. به گزارش المیادین، میچل 
باچله، کمسیونر عالی حقوق بشــر سازمان ملل با 
اشاره به آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران 
فعلی لبنان برای مردمش، از دولت و احزاب سیاسی و 
همچنین بخش مالی این کشور خواست با همکاری 
یکدیگر از مردم حمایت کننــد. وی گفت: بیکاری 
به فقر می انجامد و در لبنان هم هیچ مزایایی برای 
دوره بیکاری وجود ندارد.لبنانی ها ضعیف شده اند 
و گروه های ضعیف تر و آسیب پذیرتر مثل آوارگان و 
کارگران مهاجر از تامین نیازهای اساسی شان ناتوان 
شده اند. این اوضاع باید هرچه سریعتر تحت کنترل 
درآید زیرا بخش اعظمی از مردم از فقر و گرسنگی 
ناشــی از این بحران رنج می برند. باچله به خسارات 
اقتصادی روزافزون ناشی از انتشار ویروس کرونا برای 
همه قشرهای جامعه لبنان اشاره کرده و گفت که 
در لبنان خیلی ها کارشان را از دست داده اند و منابع 
درآمدشان جلوی چشمانشــان از بین رفته است و 
خیلی ها حتی منازلشان را هم از دست داده اند. وی 
در ادامه گفت: مثــل هرجای دیگری مردم ضعیف 
تر و فقیرتر بیشترین آسیب را از این وضع می بینند 
و وضعیت آنها با توقف واردات مواد غذایی و پزشکی 
بدتر هم می شــود. این مقام سازمان ملل با اشاره به 
اعتراضات اخیر که نتیجه نارضایتی مردم بوده، گفت: 
لبنان اکنون در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

همیــن امــروز اگــر از طیــف 
گســترده ای از اســاتید، مقامات، 
تحلیلگران، تاریخ دانان و به طور کلی 
مطلعین و صاحب نظران این سوال را 
بپرسید که آیا استعمار وجود دارد یا 
خیر، جواب برخی از آنها منفی است 
و دسته ای دیگر هم سعی می کنند 
به صــورت دوپهلو به شــما جواب 
بدهند که اعتبارشان زیرسوال نرود. 
در مــورد جنــگ ســرد هــم 
همین روال برقرار اســت. حاال اگر 
با متخصصــان امنیت یا افســران 
اطالعاتی این سوال را مطرح کنید 
که آیا جنگ ســرد همچنان وجود 
دارد، با پاســخ های مشــابه روبه رو 
می شوید و این دقیقاً همان نقطه ای 
است که یکی از مهمترین مولفه های 
تحلیل برای فهم تحوالت بین المللی 
را کنــار می گذاریم. زمانــی که ما 
نمی  خواهیم باور کنیم از سال 1916 
میالدی تاکنون که قرارداد سایکس 
- پیکو میــان بریتانیا و فرانســه به 
امضا رســیده، الگوریتم تقســیِم 
ســرزمین ها هماننــد آن روزها به 
قوت خود باقیست و استعمار به معنا 

و مدل دیگر تغییر شکل داده است، 
دیگر نمی توانیم خیلی از اتفاق های 
سیاسی، نظامی، اقتصادی و امنیتی 
در سطح منطقه و فرامنطقه را درک 

کنیم. 
بــه عنــوان مثــال زمانــی که 
سعدالحریری، نخست وزیر پیشین 
لبنان توسط ســعودی ها در ریاض 
به گروگان گرفته شــده بود، شاهد 
بودیم که یکبــاره امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه وارد این 
مناقشه شد و بارها با طرفین )لبنان 
و عربســتان( به صــورت تلفنی و 
حضوری مذاکره کرد تــا درنهایت 
توانســت حریــری را بــه بیروت 
بازگرداند. این اقــداِم مکرون دقیقاً 
نشــان می دهد که ســایکس پیکو 
همچنــان به قوت خود باقیســت؛ 
چراکــه قیمومیت لبنــان در این 
قرارداد، به پاریس سپرده شده بود. 
همین حاال اگر وارد بیروت و مناطق 
شمالی لبنان شوید به صورت واضح 
می بینید که بســیاری از مردم این 
کشور هنوز به زبان فرانسوی سخن 
می گویند. همین مدل را می توانید 
در مورد اردن و حتی بحرین به چشم 
ببینید. عبداهلل دوم که حاال پادشاه 
اردن است، اساســاً از نسل خاندان 
هاشمی به حســاب می آید که زیر 

چتر بریتانیــا بوده  و هســتند. در 
بحرین هم اگر به سالح های انفرادی 
پلیس و نیروهای ارتش این کشــور 
نگاه کنید به خوبی می بینید که تمام 
تسلیحات این کشور توسط بریتانیا 

تامین می شود. 
همین وضعیــت را در آفریقا هم 
می توانید مالحظه کنید. به عنوان 
مثال لیبی در برهــه  طوالنی تحت 
نظر مستقیم فرانســه بوده و چند 
وقتی هم ایتالیا بر آن نظارت داشته 
اســت. اما زمانی که قذافی سقوط 
کرد، این بریتانیا بود که به ســرعت 
خزانه طالی او را خالی کرد و یک بار 
دیگر به همه یادآوری کرد که دوران 
استعمار تمام نشده اما مدلش تغییر 
کرده است. در مورد جنگ سرد هم 
همین روال برقرار است. همین چند 
سال پیش بود که خبر آمد »سرگئی 
اسکریپال« که تبعه روسیه و مقیم 
بریتانیا بود، مســموم شده و لندن 
در همان هنگام تمــام تقصیرهای 
ایــن موضوع را به گردن ســرویس 
اطالعاتی روسیه )FSB( انداخت. 
دلیلی این موضوع کاماًل مشــخص 
اســت؛ روس هــا و بریتانیایی ها در 
زمان جنگ سرد، تمام قد با یکدیگر 
در حال درگیــری و مجادله بودند و 
این موضوع هم مجددا نشان می دهد 

که دیوارهای جنگ سرد همچنان 
در حاال باال رفتن است. 

مالی: حوزه نفوذ فرانسه در 
قاره سیاه     

با عبور از این مقدمه طوالنی )اما 
مهم( به خوبــی درمی یابیم که چرا 
امروز فرانسه در کشوری مانند مالی 
عالوه بر آنکه منافع سیاســی دارد، 
تعدادی از نظامیانــش را نیز در این 
کشور مستقر کرده است. این کشور 
به دلیــل ذخایر اورانیــوم و الماس 

همچنان مدنظر پاریس است. 
عالوه بر آن، طی سال های اخیر 
وجود گرو ه های تروریســتی مانند 
»جماعت نصره االسالم« که شاخه 
القاعده در این کشــور به حســاب 

می آید، بعالوه داعش، باعث شده تا 
منافع فرانسه به خصوص معادن این 
کشــور که پاریس روی آنها حساِب 
اقتصادی باز کرده اســت، به خطر 
بیافتــد. نکته ای کــه در این میان 
باید به آن توجه کرد این اســت که 
حدود شــش ســال پیش )2013 
میالدی( شاهد آن بودیم که ابراهیم 
بوبکر کیتــا، رئیس جمهوری فعلی 
مالی، بعد از عملیــات نظامی تحت 
امر فرانســه بــرای بیــرون راندن 
افراط گرایان از قدرت در شهرهای 

شمالی مالی به قدرت رسید. 
این اقــدام فرانســوی ها اگرچه 
مبارزه با تروریســم قلمداد شد؛ اما 
واقعیت این اســت که پاریس با این 
کار توانست ُمهرة خود را در مالی به 
روی کار بیاورد؛ چراکه او توانست در 
اولین انتخابات دموکراتیک که یک 
ســال بعد از کودتای نظامی برگزار 
شد، پیروز شود ولی مساله اینجا بود 
که همه چیز بــه خوبی پیش نرفت؛ 
چراکه با وجود حضور صلح بان های 
سازمان ملل متحد، نیروهای فرانسه 
و نیروهای منطقه ای حامی نیروهای 
مالی؛ این گروه های افراطی همچنان 
به حمالتشان ادامه داده اند و همین 

حاال هم فعال هستند. 
موضوعــی که مردم مالــی را به 
شدت خشــمگین کرد، عدم مقابله 
با این گروه ها بود و در همین راســتا 
مشکالت اقتصادی و معیشتی هم 
به این خشــم افزود. انبار شدن این 
خشم باعث شــد تا در مالی جنبش 
ضد دولت کیتــا که اکنــون به نام 
»جنبش ۵ ژوئن« یا ام ۵ شــناخته 
می شود تشــکیل شود. این جنبش 
به زمانی اشــاره دارد کــه اولین بار 
معترضــان به صورت گســترده به 
خیابان ها آمدند تا علیه دولت کیتا 
تظاهرات کنند کــه حرکت آنها به 

شنبه های اعتراض معروف شد. 
البته دالیل اعتراض های شنبه 
به نتیجه انتخابات بود که باعث شده 
بود کیتا در باماکو )پایتخت مالی( در 
دور دوم انتخابات به پیروزی برسد. 
آن زمان همه معتقد بودند که تقلب 
گسترده در انتخابات صورت گرفته 
است، اما به هر ترتیب کیتا با حمایت 
مستقیم فرانسه و برخی دیگری از 
کشــورهای اروپایی مانند بریتانیا 
روی صندلــی ریاســت جمهوری 

نشست. در این مدت تحرکات کیتا 
به مذاق اپوزیسیون مالی )جنبش 
ام۵( که خواســتار انحالل مجلس 
ملی اســت، خوش نیامده اســت. 
گرچه این گروه رسماً از درخواست 
کناره گیــری کیتا کوتــاه آمده، اما 
برخی از معترضان همچنان خواستار 
استعفای او هستند. این اعتراض ها به 
حدی گسترده شده که روز گذشته 
)شنبه( اخباری منتشر شد که نشان 
می دهد تلویزیــون دولتی مالی روز 
جمعه پس از حمله صدها معترض 
به ساختمان صداو ســیما، پخش 
برنامه هــای خــود را متوقف کرده 
اســت. کمی بعد داده هایی مخابره 
شــد که نشــان می داد معترضان 
توانسته اند وارد ســاختمان رادیو 
و تلویزیــون ملی مالی شــوند. در 
این میان رهبران ایــن اعتراضات 
در شــروع کمپین نافرمانی مدنی 
در مالی از حامیان خود خواســته 
بودند ساختمان های دولتی ازجمله 
دفتر نخست وزیری، مجلس ملی و 
دیگر نهادهای اصلی را اشغال کنند 
که دلیــل آن مجدداً عــدم توانایی 
دولت بــرای مبارزه با خشــونت و 
وضعیت وخیم اقتصادی در ســایه 
کرونا اعالم شده اســت. این داده ها 
به خوبی نشــان می دهد کــه قاره 
آفریقا بار دیگر آبســتن یک تحول 
خطرناک اســت؛ تحولی که از یک 
ســو می تواند خأل قدرت را همانند 
ســودان یا الجزایر به وجود بیاورد 
و در وهله دوم یارکشــی گروه های 
تروریســتی را مجدداً قوت ببخشد. 
ایــن دقیقاً همان چیزی اســت که 
فرانسوی ها از 2013 می کوشند تا 
مانع به وقوع پیوســتنش شوند اما 
گویا ُمهره پاریس، در محاصرة مردم 

افتاده است. 

اپوزیسیون مالی علیه خشونت و وضعیت وخیم اقتصادی دست به اعتراض زدند

مهره پاریس، در محاصرة مردم!
تحوالت مالی نشان می دهد 

که قاره آفریقا بار دیگر 
آبستن یک تحول خطرناک 

است؛ تحولی که از یک 
سو می تواند خأل قدرت را 
همانند سودان یا الجزایر 
به وجود بیاورد و در وهله 
دوم یارکشی گروه های 

تروریستی را قوت بخشد

زمانی که حریری، توسط 
سعودی ها به گروگان گرفته 

شده بود، امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه وارد 

این مناقشه شد و بارها با 
لبنان و عربستان به صورت 

تلفنی و حضوری مذاکره 
کرد تا درنهایت توانست 

حریری را به بیروت 
بازگرداند

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه ابالغ کرده که تنها بر اساس طرح به اصطالح صلح ترامپ 
موسوم به معامله قرن حاضر به مذاکره با فلسطینیان است. به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر اسرائیل در بیانیه ای اعالم کرد که او در گفتگو تلفنی با ماکرون گفته که تل آویو بر اساس قوانین بین الملل پیش خواهد رفت. 
نتانیاهو گفته که راهکارهای ارائه شده برای تحقق صلح در فلسطین طی ۵3 سال گذشته 
کامال بی نتیجه بوده و پایبندی به آن جز شکستی دیگر، نتیجه ای درپی نخواهد داشت. او 
تاکید کرد که رژیم صهیونیستی تنها بر اساس معامله قرن حاضر به بازگشت به میز مذاکرات 
سازش با فلسطینیان است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که فلسطینیان مسبب 
عدم پیشرفت مذاکرات سازش هستند! این در حالیست که براساس معامله قرنتشکیل 

کشور مستقل فلسطین در آینده غیرممکن است.

پلیس صربستان به سمت معترضانی که تالش می کردند تا به ساختمان پارلمان این کشور یورش ببرند، گاز اشک آور شلیک 
کرد. به گزارش ایلنا به نقل از پرس اسوسیشن، معترضان که قوانین قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی ناشی از بحران کرونا را زیر پا 
گذاشته بودند، به سمت پلیس که از ساختمان پارلمان در مرکز بلگراد حفاظت می کرد، سنگ، مواد آتش زا و بطری های شیشه ای 
پرتاب می کردند. اعتراضات در صربستان به رئیس جمهوری این کشور همچنان ادامه 
دارد. در جریان این اعتراضات چند تن دستگیر و چند تن هم زخمی شدند. برخی از رهبران 
اپوزیسیون گفته اند که خشونت کار معترضان ناسیونالیست راست افراطی است که دولت 
را در کنترل دارند و هدفشان بی اعتبار کردن اعتراضات صلح آمیز است که در واکنش به 
الکساندر ووجیچ، رئیس جمهوری در اعمال مجدد محدودیت های قرنطینه علیه ویروس 

کرونا آغاز شده و به اعتراضاتی علیه دولت وی کشیده شده است.

صدها معترض در صربستان به ساختمان پارلمان حمله کردندنتانیاهو: فقط براساس معامله قرن با فلسطینی ها مذاکره می کنیم

اســتان تطاویــن در جنوب تونــس  بار دیگر شــاهد 
درگیری های دوباره  میان معترضــان و نیروهای ارتش این 
کشور بود و نگرانی هایی در مورد وخامت اوضاع وجود دارند. 
به گزارش ارم نیوز، ساکنان شــهر رماده در استان تظاوین 
ارتش تونس را به استفاده از زور افراطی در مقابله با اعتراضات 
مسالمت آمیز که در آن توســعه کشور، فرصت های شغلی 
و تقسیم عادالنه منابع کشور درخواســت شده بود، متهم 
کردند. خیابان های این شهر شاهد عملیات تعقیب و گریز 
میان معترضان و نیروهای ارتش بود. گفته شــده از برخی 
ساختمان های شــهر رماده دود برخاسته و الستیک های 
شعله ور در خیابان های مملو از جمعیت مشاهده می شوند. 
یکی از شــاهدان عینی به ارم نیوز گفــت: اتفاقاتی که در 
خیابان های رماده رخ دادند را تنها در عراق یا سوریه می بینیم. 
مسئوالن دولتی اتفاقات رماده و استان تطاوین کجا هستند؟ 

برخی از ســاکنان رماده ضمن ابراز تعجب از نحوه برخورد 
میدانی ارتش با این شــرایط به ویژه که این نهاد نظامی به 
انضباط و خویشــتن داری مشهور اســت، از رئیس جمهور 
خواستند در این مساله ورود کرده و به این مسخرگی پایان 
دهد. وزارت دفاع تونس تا ایــن لحظه بیانیه ای در توضیح و 

دالیل آغاز دوباره درگیری ها ارائه نکرده است.

رئیس جمهــور آمریــکا تاکید کرد کــه نمی خواهد 
کشورش را از ناتو خارج کند، با این حال متحدان ناتو باید 
سهم خود را بپردازند. به گزارش اسپوتنیک، جان بولتون، 
مشاور امنیت ملی سابق کاخ ســفید در کتاب اخیر خود 
تحت عنوان اتاقی که در آن اتفاق افتاد ادعا کرده که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می خواست در نشست سال 
201۸ میالدی رهبران ناتو آنها را تهدید کند که اگر سهم 
خود یعنی دو درصد از تولید ناخالــص داخلی خود را به 
بودجه نظامی اختصاص ندهند، آمریکا از ائتالف ناتو خارج 
خواهد شد. به گفته بولتون، وی و مایک پامپئو، وزیر امور 
خارجه آمریکا تصمیم گرفتنــد تا ترامپ را متقاعد کنند 
که در ائتالف ناتو بماند اما احتمال کاهش سهم مشارکت 
آمریکا را در نظر بگیرد. نهایتا، ترامپ همان طور که بولتون 
به وی توصیه کرده بود حمایت خود از ناتو را اعالم کرد اما 

از دیگر اعضای این ائتالف به خاطر اختصاص بودجه های 
دفاعی اندک انتقاد کرد. ترامپ در مصاحبه ای با روزنامه 
واشــنگتن پســت گفت: حتی دو درصد از میزان تولید 
ناخالص داخلی نیز بســیار کم بود. من کشــورهایی را 
می شناختم که هیچ مبلغی پرداخت نمی کردند اما اکنون 

پرداخت می کنند. 

درگیری  میان معترضان و ارتش در جنوب تونس ترامپ: نمی خواهم آمریکا از ناتو خارج شود
خبرخبر
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