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ترامپ: برای حفاظت از نظم و 
قانون در واشنگتن مانده ام!

رئیس جمهوری آمریکا جمعــه با لغو برنامه 
اقامتش در تفرجگاه گلف بدمینستر نیوجرسی 
گفت، در واشــنگتن مانده اســت تا اطمینان 
حاصل کنــد نظم و قانــون اجرا می شــود. به 
گزارش خبرگــزاری رویترز، دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری نوشت: 
به طور کلی جلوی آتش افــروزان، هرج و مرج 
طلبان، غارتگران و آشوبگران گرفته شده است. 
من آنچه را که برای امن نگاه داشتن جوامعمان 
الزم اســت، انجام می دهم و این افــراد مقابل 
عدالت پاسخگو خواهند شد. ترامپ متعهد شد 
تا با هر آنکس که به تخریب بناهای یادبود آمریکا 
اقدام کند، برخورد ســختی شود و به استفاده از 
قوه قهریه علیه برخــی از معترضان تهدید کرد. 
رئیس جمهوری آمریــکا در پیام توییتری خود 
نوشت، یک دستور اجرایی بسیار قدرتمند برای 
حفاظت از بناها به امضا رسانده است. متن دستور 
تاکید دارد که دولت فدرال هر آن که به تخریب 
یا ویرانی بناها، یادمان ها و مجسمه ها اقدام کند 
تا بیشــترین حد مجازات کند. قانون حفاظت 
از یادبود کهنه ســربازان به سال ۲۰۰۳ مجازات 
حبس تا ۱۰ ســال برای تخریب یا تالش برای 
تخریب بناهای یادبود مرتبط با کســانی که در 
نیروهای مسلح آمریکا خدمت کرده اند، در نظر 
می گیرد. دســتور ترامپ همچنین به کاهش 
حمایت فــدرال از ایــاالت و آژانس های محلی 
اجرای قانــون که نتوانند از ایــن بناها حفاظت 
کنند، تهدید می کند. اعتراضات در آمریکا با مرگ 
جورج فلوید، شهروند سیاه پوست آمریکایی بر 
اثر خشونت پلیس آغاز شده اســت. در همین 
راستا، مجلس نمایندگان کنگره آمریکا طرحی 
را به تصویب رساند که شامل تغییرات بنیادی در 
ساختار نیروی پلیس این کشور می شود؛ هرچند 
در حال حاضر تایید آن در سنا چندان محتمل 
نیســت. حزب دموکرات در مجلس نمایندگان 
آمریکا اکثریــت دارد و این طرح با اکثریت ۲۳۶ 
رای موافق در برابر ۱۸۱ رای مخالف به تصویب 
رســید. موافقان طرح، عضو حزب دموکرات و 

مخالفان عضو حزب جمهوری خواه بودند.

این طرح به نام جورج فلوید نامگذاری شده 
اســت که هنگام بازداشت به دســت پلیس بر 
اثر خشــونت یکی از ماموران کشــته و مرگ او 
تظاهرات گسترده ای را در آمریکا و دیگر کشورها 
به راه انداخت. دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا گفته اســت که در صــورت تصویب این 
طرح در کنگره، آن را وتو خواهــد کرد. تبدیل 
آن به قانون مســتلزم تصویب در مجلس سنا و 
امضای رئیس جمهوری است. نمایندگان حزب 
جمهوری خواه در سنای آمریکا نیز طرح دیگری 
را برای اصالح ســاختار و تشکیالت پلیس ارائه 
داده اند که دامنه تغییرات مورد نظر آن به مراتب 
کمتر است اما با مخالفت دموکرات ها مواجه شده 
اســت. طرح قانون جورج فلوید برای عدالت در 
نحوه عملیات پلیس دقیقا یک ماه پس از مرگ 
او در مینیاپولیــس، ایالت مینه ســوتا تصویب 
شده که نشانه ســرعت بیش از اندازه در مجلس 
نمایندگان یعنی نهادی اســت کــه معموال به 
بررسی جزئیات و تفکر در طرح ها شهرت دارد. 
این طرح ماموران پلیس را شخصا برای خسارت 
در جریان عملیات پلیسی قابل پیگرد می داند و 
استفاده از مجوز تفتیش افراد و اماکن بدون اجازه 
قبلی را که در عملیات کشــف مواد مخدر به کار 
می رود، ممنوع می کند. همچنین از انتقال مازاد 
تجهیزات نظامی به نیروهای پلیس جلوگیری به 
عمل می آورد. مجلس سنای آمریکا پیش نویس 
طرح پیشنهادی در مجلس نمایندگان را برای 
بررسی قبول نکرده و گفته است که در محتوای 
آن زیاده روی شده و تصویب چنین قانونی روند 
برقراری نظم و قانــون را تضعیف می کند. طرح 
پیشــنهادی جمهوری خواهان هم مانند طرح 
دموکرات ها ماموران پلیس را از گرفتن یا فشردن 
گلوی افراد تحت تعقیب هنگام بازداشت آن ها 
منع می کند، خواســتار آموزش بهتر ماموران 
می شــود و با نصب دوربین روی کاله و خودرو 
پلیس، امکان ثبــت ماموران پلیــس متهم به 
تخلفات در یــک مرکز ملی را فراهــم می آورد. 
دموکرات هــا می گویند که طرح پیشــنهادی 
جمهوری خواهان مشخصا درصدد حفاظت از 

سیاه پوستان نیست.
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فرشاد گلزاری

 این روزها شــاهد وقــوع حوادث 
عجیب و غریب در منطقه هســتیم. 
حوادثــی که جنس آن با بســیاری از 
تحوالت چند دهه اخیر فرق می کند 
و به نوعی باید آن را افشــای یک واقعه 
بسیار مهم دانست. وقایعی که با افول 
داعش و کم  شــدن شــدت مانور این 
جریان در منطقــه و همچنین پایین 
آمدن درگیری ها در یمن و تبدیل آن به 
یک جدال درون خانوادگی؛ فرق دارد. 
این روزها مهمترین تحوالت صرفاً در 
حوزه میدانی و جنگ، خونریزی، انتحار 
و غیره نظیر وقایع افغانســتان و لیبی 
صورت نمی گیرد. جنِس وقایع جدید 
منطقه کاماًل خاموش است. تحوالتی 
که از آن سخن می گوییم و در ادامه به 
آن خواهیم پرداخت، کامالً سیاسی و به 
معنای اخِص کلمه، دیپلماتیک است. 
این بار خبری از لشگرکشی  یا بمب و 
آدم ربایی نیست. خبری از پرچم های 
ســیاه داعش یــا درگیــری ترکیه با 
کردها در ســوریه و عراق نیست. این 
بار حتی هیچکس در شــورای امنیت 
سازمان ملل صدایش را روی دیگری 
بلند نمی کند، بلکه همه دِرگوشــی 
با هم حرف می زنند و بــا لبخندهای 

رضایِت خود، ُمهر تایید بر اقدام یکدیگر 
می زنند. این دقیقاً همان نقطة عطفی 
است که ما متوجهش نیستیم و تمام 
فکر و ذکرمان را بر مســائل حاشیه ای 
متمرکز کرده ایــم. بطن این تحوالت 
در اســرائیل و مرکز فرماندهی آن، در 
دفتر نخســت وزیری قرار دارد. زمانی 
که نتانیاهو بعد از ســه بــار برگزاری 
انتخابات با ارفاق و البی گری باالخره 
توانست خود را به عنوان نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی به دنیــا معرفی 
کند، بسیاری از تحلیلگران در داخل 
ســرزمین های اشــغالی و همچنین 
کارشناســان و مقامات خــارج از این 
جغرافیا معتقد بودند زمانی که نتانیاهو 
به قدرت برســد بدون هیــچ صبر و 
تحملی، بحث الحــاق کرانه باختری 
به سرزمین های اشــغالی را در دستور 
کار قرار خواهــد داد. در این مســیر 
برخی دیگر از پژوهشــگران با دالیل 
و اســتنادهای علمی و منطقی اعالم 
کردند که کابینه نتانیاهو دســت به 
الحاق کرانه باختری خواهد زد، اما باید 
نکاتی را مدنظر قرار دهد تا بتواند از وقوع 
آشوب در منطقه جلوگیری کند. به هر 
ترتیب نتانیاهو این طرح را نه تنها کلید 
زد بلکه دیدارهایی در سطح کشورهای 
عربــی رخ داد که تاکنون شــاهد آن 
نبودیم. مهمتریِن این دیدارها ســفر 
»یوسی کوهن« رئیس موساد به مصر، 

عراق  و اردن بود. کوهن چندی پیش به 
پایگاه عین االسد در عراق سفر کرده و 
با مقامات آمریکایــی  در آنجا در مورد 
تهدیداتی که می توانــد پس از الحاق 
کرانه باختری باشد، تبادل نظر کرده 
است. پس از آنجا او به قاهره رفته و در 
نهایت با »عباس کامل«، رئیس دستگاه 
اطالعاتی مصر دیدار کرد که ماحصل 
آن عقد یک قرارداد امنیتی برای کنترل 
شدت واکنش کشورهای عربی به طرح 
الحاق کرانه باختری بود که این وظیفه 
به عهده مصر گذاشــته شــده است. 
رئیس موســاد درنهایت به اردن سفر 
کرد تا بتواند در مــورد پرونده الحاق با 
عبداهلل دوم، پادشــاه اردن گفت وگو 
کند. بی شک جنب و جوش های کوهن 
در منطقه برای بســیاری تحلیلگران 
تحــوالِت امنیت پایه مهم اســت اما 
مساله اینجاست که در سایة این رفت و 
آمدها کمی آنطرف تر، یعنی در امارات 
متحده عربــی اتفاق هایی در حال رخ 
دادن است که تاکنون علنی نشده بود. 

ابوظبی در دامان تل آویو  
چندی پیش ســفیر امــارات در 
واشنگتن یادداشــتی را در روزنامه 
یدیعوت آحارونوت منتشــر کرد که 
حاصل آن برپا شــدن جنجال های 
بسیار زیادی بود. یادداشت »یوسف 
العتیبه«، ســفیر امــارات در آمریکا 
تمام روابــط امارات و اســرائیل را به 

صــورت عریــان، جلوی چشــمان 
دنیا قرار داد، اما بســیاری از ناظران 
بین المللی آن را جــدی نگرفتند یا 
سعی کردند از کنار آن به راحتی عبور 
کنند. او در یادداشــتش به اهمیت 
روابط ابوظبــی و تل آویو و همچنین 
درون مایة آن اشاره کرده بود که باعث 
شد بسیاری از سازمان های فلسطینی  
به آن واکنش نشان دهند. اما مساله 
جالب تر این است که یادداشت یوسف 
العتیبه )برخالف تصور( بدون جواب 
نماند؛ بلکه اسرائیلی ها به آن جواب 
دادند! خواننــدگان روزنامه اماراتی 
»نشنال« که به زبان انگلیسی منتشر 
می شــود، در ابتدای هفته جاری با 
دیدن یادداشت هایی غافلگیر شدند. 

موضــوع از این قرار اســت که »الی 
بارناوی«، سفیر ســابق اسرائیل در 
فرانســه، »ایالن باروخ« سفیر سابق 
رژیم صهیونیستی در آفریقای جنوبی 
و »الون لیال« از مســئوالن ســابق 
وزارت خارجه اســرائیل در روزنامه 
مذکــور به صورت مشــترک جواب 
سفیر امارات در واشنگتن را داده اند. 
سفیر امارات در آمریکا در یادداشت 
خود خواستار تقویت روابط میان دو 
طرف شــده و روابط فعلی را ستوده 
بود. او همچنین هشدار داده بود الحاق 
کرانــه باختری به ایــن روابط ضربه 
می زند و در مقابل لیال، باروخ و بارناوی 
از العتیبه قدردانی و در عین حال اعالم 
کردند که وی به اندازه کافی به مسأله 
فلســطین نپرداخته اســت! فارغ از 
حواشی، سه دیپلمات سابق اسرائیل 
در یادداشــت خود اعالم کرده اند که 
اگر امارات خواســتار تقویت روابط با 
تل آویو است باید آن را در چارچوب 
راه حل دائمــی، منطقی و عادالنه در 
قبال فلسطینی ها و نه بدون آنها انجام 
دهد. این مدل از مواضع به خوبی نشان 
می دهد که اســرائیل از عادی سازی 
روابطش با اعراِب خلیج فارس خرسند 
اســت، اما نمی خواهد خارج از خط 
احتیاط حرکت کند؛ چراکه هم برای 
آنها هم برای کشورهای عربی تبعاتی 
خواهد داشت که آمریکایی ها در این 
مورد قباًل به اســرائیل هشدارهای 
الزم را داده انــد. این ســه دیپلمات 
معتقدند که همبستگی  کشورهای 
عربی با فلســطینی ها کم شــده و از 
پیشنهادهای آنها استقبال می کنند. 
همچنین بر ایــن اعتقادند که اعراب 
بــرای آنها )اســرائیل( پیشــنهاد 
دوســتی دارند و با گذشــت سال ها 
این پیشنهادها نیز تقویت می شود؛ 
اما سوالی که برای اعراب ایجاد شده 
این اســت که آیا در برابر نقطه آغاز 
تاریخی برای توسعه روابط خارجی 
با کابینه اسرائیل هســتند یا اینکه 
در برابر دامی از عســل قــرار داریم؟ 
دیپلمات های اسرائیل در یادداشت 
خود بــرای روزنامه نشــنال درباره 
آنچه در پیش روست، هشدار داده و 
نوشته اند، اختالف میان اسرائیلی ها 
و کشورهای عربی وجود ندارد اما در 
داخل فلسطین بحثی وجود دارد که 
مربوط به نظریه امنیتی داخلی و نوع 

شکل آینده جامعه اســرائیل است. 
در ادامه گزارش روزنامه معاریو آمده 
اســت، که روابط محرمانه اسرائیل با 
امارات از دو دهه پیش یا بیشتر وجود 
داشته و در ســال های اخیر در سایه 
تحوالت منطقه ای علنی شده است. 

 ردپای اسرائیل 
و تحرکات امارات در یمن

بــدون تردیــد یکــی از روابط و 
مناسباتی که اخیراً خبر آن منتشر شد، 
ورود برخی نیرو های امنیتی اسرائیل به 
یمن در پوشش های مختلف است که بر 
اساس مستندات، یکی از مناطقی که 
آنها رویت شده اند، جزیره ُسقطری در 
۱5۰ کیلومتری آب های جنوبی یمن 
است. این جزیره چند روز پیش توسط 
نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن 
)تحت حمایت امارات( اشــغال شد و 
گمانه زنی ها در مورد همکاری اسرائیل 
و امارات برای تســلط به این جزیره را 
تقویت کرد. این جزیره نه تنها از حیث 
پوشش گیاهان قابلیت تبدیل شدن به 
مکانی برای جذب توریسم را دارد بلکه 
از حیث جغرافیایی به یکی از پایگاه های 
دریایی تبدیل خواهد شد که می تواند 
منافع اسرائیل، عربســتان و آمریکا را 
با مشــارکت نیروی دریایی مصر در 
دریای سرخ، خلیج عدن و باب المندب 
تامین کند و همچنین در تامین امنیت 
کانال سوئز هم ایفای نقش کند. بدین 
ترتیب آنچه در شرایط کنونی موردنظر 
خواهد بود این است که روابط اسرائیل 
و امارات نه تنها علنی شده، بلکه وارد فاز 

اجرایی و استراتژیک شده است. 

نگاهی به روابط امارات و اسرائیل در تحوالت منطقه 

پرده برداری از یک اتحاد نهان
بدون تردید یکی از روابط 
و مناسباتی که اخیراً خبر 

آن منتشر شد، ورود برخی 
نیرو های امنیتی اسرائیل به 

جزیره ُسقطری در جنوب 
یمن است. این جزیره چند 
روز پیش توسط نیروهای 

شورای انتقالی جنوب یمن 
)تحت حمایت امارات( 

اشغال شد و گمانه زنی ها 
در مورد همکاری اسرائیل 
و امارات برای تسلط به این 

جزیره را تقویت کرد

جنب و جوش های رئیس 
موساد در منطقه برای 

بسیاری تحلیلگران 
تحوالِت امنیت پایه مهم 

است؛ اما مساله اینجاست 
که در سایة این رفت و 

آمدها کمی آنطرف تر، یعنی 
در امارات متحده عربی 
اتفاق هایی در حال رخ 

دادن است که تاکنون علنی 
نشده بود

کمیســر صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در واکنش به تهدید عبدالفتاح سیســی برای مداخله مستقیم در لیبی گفت، 
اعالم آمادگی مصر برای آموزش و تجهیز قبایل لیبیایی به سالح در واقع نشانی از تصمیم این کشور برای دفاع از امنیت و 
مرزهایش است. اسماعیل شرقی، کمیســر صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه اظهار 
کرد: هدف از هرگونه دخالت در درگیری های لیبــی تنها باید بازگرداندن طرف های 
درگیر در این کشور به میز مذاکرات باشد. شرقی گفت: آنچه از بیانیه عبدالفتاح سیسی، 
رئیس جمهور مصر دریافت می کنیم، اینست که آنها درباره امنیت و مرزهایشان نگران 
هستند و می خواهند قصد خود برای حفاظت از این امنیت را اعالم کنند. کمیسر صلح 
و امنیت اتحادیه آفریقا افزود: اگر باید در این مساله ورود کنند، این کار را انجام دهند تا 

همه طرف ها )در لیبی( بازگشت به روند مذاکرات را بپذیرند. 

صدراعظم آلمان خواستار همبستگی و اتحاد بیش از پیش آلمان با همتایان خود در اتحادیه اروپا شد. به گزارش رویترز آنگال 
مرکل، صدراعظم آلمان همزمان با نزدیک شدن عهده داری ریاست اتحادیه اروپا توسط آلمان از اول ماه ژوئیه اعالم کرد که این 
کشور می بایست آماده اتحاد و همبستگی هرچه بیشتر با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد. صدراعظم آلمان شیوع ویروس 
همه گیر کرونا در جهان را چالشی با ابعاد بی سابقه خواند و از اعضای اتحادیه اروپا خواست 
تا اقتصاد خود را احیا و بازارهای داخلی را حفظ کنند و یک جبهه ی متحد را در سراســر 
جهان به نمایش بگذارند. وی افزود: »من فکر می کنم که کشورهای عضو در چنین شرایط 
فوق العاده ای عالقه به همکاری در زمینه های مشترک داشته باشند. مرکل گفت: آلمان 
از نادیا کالوینو، وزیر اقتصاد اسپانیا برای سرپرســتی گروه اروپایی وزرای دارایی منطقه 

اقتصادی یورو حمایت می کند اما تصمیم نهایی به عهده اتحادیه اروپا است.

مرکل خواستار همبستگی آلمان با اتحادیه اروپا شدحمایت اتحادیه آفریقا از مداخله مستقیم مصر در لیبی

رئیس جمهوری کلمبیا با بیان اینکــه ونزوئال در حوزه 
سالمت یک بمب ساعتی است، تاکید کرد که فقدان اطالعات 
قابل اعتماد درباره وضعیت شیوع کرونا در این کشور آمریکای 
التین مایه نگرانی است. به گزارش رویترز، این اظهارنظر از 
سوی ایوان دوکو، رئیس جمهوری کلمبیا در حالی مطرح 
می شود که وی می گوید این نگرانی درباره وضعیت شیوع 
ویروس کرونا در ونزوئال در حالی وجود دارد که دولت او تالش 
می کند این عفونت ویروسی را در کلمبیا کنترل کند. کلمبیا 
در میان کشورهایی است که مردم ونزوئال در سال های گذشته 
تالش کرده اند تا به دلیل بحران های اقتصادی و اجتماعی به 
سمت آن بروند. رئیس جمهوری کلمبیا در پاسخ به این سوال 
که آیا درباره مرزهای طوالنی کشورش با ونزوئال و برزیل به 
عنوان مجرایی برای انتقال ویروس نگران است، گفت، با وجود 
اینکه این مرزها به صورت رسمی بسته هستند اما این نگرانی 

وجود دارد و ادامه داد: مساله ای که با دولت کاراکاس داریم 
فقدان اطالعات است. وی ادامه داد: درباره ونزوئال اطالعاتی 
وجود ندارد. هیچ ظرفیت بیمارستانی خوب یا اپیدمیولوژیک 
در دسترس نیست و مدت هاست که آن ها برنامه های جدی 
برای واکسیناسیون نداشته اند. به نظرم، ونزوئال از نقطه نظر 

بهداشت عمومی یک بمب ساعتی است.

جنبــش مقاومت اســالمی حمــاس خواســتار آغاز 
گســترده ترین خیزش مردمی در اعتراض به طرح الحاق 
بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی توسط رژیم 
صهیونیستی شــد. به گزارش المیادین، جنبش مقاومت 
اسالمی حماس با صدور بیانیه ای با اشاره به طرح دولت رژیم 
صهیونیستی برای الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی 
اشغالی بر ضرورت برگزاری یک نشست ملی میان رهبران 
فلسطینی برای توافق درباره یک راهبرد ملی فراگیر در مقابله با 
طرح الحاق تأکید کرد. حماس همچنین نسبت به تالش های 
رژیم اشغالگر برای نفوذ به کشورهای منطقه از طریق عادی 
سازی روابط هشدار داد. در این بیانیه همچنین آمده است که 
جنبش حماس برای ناکام گذاشتن طرح موسوم به معامله 
قرن آمریکا در چارچوب مقاومــت فراگیر تالش می کند. 
حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی حماس نیز 

در گفت وگو با المیادین در این باره تأکید کرد: ما بار دیگر بر 
مردود بودن معامله قرن به ویژه برنامه ریزی ها برای الحاق 
کرانه باختری و سرقت خاک فلسطین تاکید می کنیم. وی 
افزود: ما این اقدامات را تجاوز آشکار به ملت فلسطین و یکی 
از فصل های معامله مجرمانه ای می دانیم که دولت نژادپرست 

ترامپ از آن حمایت می کند. 

حماس خواستار شد؛

آغاز بزرگ ترین خیزش مردمی علیه طرح الحاق
رئیس جمهوری کلمبیا: 

ونزوئال در حوزه سالمت بمب ساعتی است! 

خبرخبر


