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یک گروه فراحزبی متشــکل از نمایندگان 
مجلس سنا روز دوشــنبه )بیستم خرداد ماه( 
جلب آرا برای مقاومت در مقابل روابط امنیتی 
آمریکا - ســعودی شــامل توافق فروش 8.1 
میلیارد دالر تسلیحات به این کشور را آغاز کرد.

به گزارش سی ان ان، کریس مورفی، سناتور 
دموکرات ایالت کانکتیکت و تاد یانگ، سناتور 
جمهوری خواه ایالت ایندیانا روز دوشنبه الیحه 
شفافی را ارائه کردند که به رأی گذاشته شود تا 
روابط با عربستان ســعودی را براساس سوابق 

حقوق بشری این کشور ارزیابی کنند.
این اقدام پس از آن انجام شــد که گروهی 
از ســناتورهای فراحزبی شامل مورفی و یانگ 

مصوبه ای برای رد 22 قرارداد فروش تسلیحات 
به عربســتان ســعودی به مبلغ مجموع 8.1 
میلیارد دالر را ارائه کردند. دولت ترامپ با اعالم 
وضعیف فوق العاده این اقدام کنگره را وتو کرد تا 
فروش تسلیحات را تسریع بخشد و دلیل اعالم 
وضعیت فوق العاده را مقابله با نفوذ مخرب ایران 

در خاورمیانه اعالم کرد.
بر اســاس اخبار منتشر شــده، الیحه روز 
دوشــنبه بر اساس بخشــی از قانون همکاری 
خارجی تهیه شده که به کنگره اجازه می دهد 
اطالعات حقوق بشری در مورد کشورها را ظرف 

30 روز دریافت کند.
بر اســاس این اطالعات، کنگــره می تواند 
کمــک امنیتی را محــدود کند یا بــه تعلیق 
درآورد که این اقدام شــامل فروش تسلیحات 

نیز می شود.
پس از معرفی این الیحه از ســوی مورفی و 
یانگ، کمیته روابط خارجه ســنای آمریکا 10 

روز فرصت دارد که این اطالعات درخواســت 
شــده را لحاظ کند، در غیر این صورت این دو 
نماینده می توانند با رأی گیری صحن مجلس 

سنا این تصمیم را از کمیته خارج کنند.
مورفی در بیانیه ای گفت: کنگره باید نحوه 
تعامل ما با ســلطنت ســعودی را تغییر دهد. 
فرآیندی که ما آغازگر آن بودیم به کنگره اجازه 
می دهد بر تمامیت روابط امنیتی ما با عربستان 
ســعودی احاطه پیدا کند و صرفــاً به فروش 
تسلیحات محدود نشود و با این کار نقش کنگره 
در تبیین سیاست های خارجی بازیابی می شود.
یانگ افزود: فروش تسلیحات به عربستان 
ســعودی نیازمند نظارت کنگره اســت. این 
الیحه فراحزبی به سادگی از وزیر امور خارجه 
می خواهد کــه توضیحاتی در مورد ســواالت 
اساســی قبل از پیش رفتن با سعودی ها، ارائه 

دهد.
یکی از اعضای دموکرات این الیحه را تالشی 

دیگر برای نماینــدگان خواند تا بتواند دولت را 
متوجه سوابق سوءاستفاده حقوق بشر سعودی 
کند. وی افزود این الیحه می تواند عالوه بر 22 
قرارداد فروش تسلیحات کنونی به جلوگیری 
از کمک های امنیتی و قراردادهای آتی فروش 

تسلیحات منجر شود.
این عضو ســنا پیش بینی کــرد که الیحه 
موردنظر بتواند حمایت باالی اعضای دموکرات 
و جمهوری خــواه را جلب کنــد، چراکه راهی 
خالقانه برای تبیین نقش کنگره در سیاســت 

 خارجه است.

رشــد اخیر نظامی عربســتان سعودی که 
بخشــی به دلیل حمایت چین بوده اســت، 
نگرانی هایی را برانگیخته است. دولت آمریکا 
اطالعاتی مبنــی بر اینکه چین به عربســتان 
ســعودی برای توســعه برنامه موشــک های 

بالستیک کمک کرده، به دست  آورده است.
سه منبع مستقیم در ارتباط با این موضوع، 
اطالعات به دســت آمده را تأییــد کردند. این 
توسعه عربستان چندین دهه تالش آمریکا برای 
محدود ساختن ترویج موشکی در خاورمیانه را 

زیر سوال برده است.
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بزرگ ترین تظاهرات تاریخ هنگ کنگ رقم خورد

مقاومت در مقابل استرداد 
مجرمین به چین

خدیجه عالمه زاده

صدها هزار نفر از معترضان روز یک شنبه )نوزدهم 
خردادماه( بــه خیابان های منطقــه خودمختار 
هنگ کنگ رفتند تا با طرح استرداد مظنونین برای 

محاکمه به چین، مخالفت کنند.
به گزارش خبرگــزاری یورونیــوز، اوایل روز 
دوشنبه )بیستم خرداد ماه( پس از آنکه تظاهرات 
مسالمت آمیز به این الیحه، به زد و خورد میان پلیس 
و معترضان منجر شد، پلیس ضد شورش اقدام به 

محاصره ساختمان مجلس کرد.
ترتیب دهندگان این تظاهرات تخمین زده اند 
که بیش از یــک میلیون نفر در نقــاط مختلف در 
جریان این اعتراضات تجمع کرده اند که این تعداد 
بزرگ ترین تظاهرات تاریخ بیست ساله هنگ کنگ 
را نشــان می دهد. پلیس اما مدعی است که در اوج 
اعتراضات نزدیک به 240 هــزار نفر در خیابان ها 
بودند. معترضان فریاد می زدند: از هنگ کنگ دفاع 
کنید و شعار می دادند: نه به اســترداد چین، نه به 
قوانین شیطانی. آن ها خواستار کناره گیری کری لم، 
مدیر اجرایی کشور هنگ کنگ بودند. این جنبش 
زمانی به خشونت کشیده شد که معترضان به فشار بر 
خطوط پلیس تالش کردند راه خود را به ساختمان 
شورای قانون گذاران باز کنند. پلیس این کشور در 
حالی که مجهز به گاز اشک آور بود، با استفاده از گاز 
فلفل برای متفرق کردن مردم تالش می کرد. یک 
روزنامه رسمی چینی روز دوشنبه )بیستم خرداد 
ماه( نوشت که نیروهای خارجی تالش دارند با ایجاد 
اعتراضات عمومی به بهانه الیحه استرداد مجرمین 
در هنگ کنگ، هرج و مرج ایجاد کنند. این روزنامه 
چینی در سرمقاله خود نوشته بود که تصویب این 

قانون بسیار ضروری بوده است.
در ادامه این سرمقاله آمده بود: هر فرد منصفی 
چنین الیحه ای را مشروع، معقول و بخش مستدلی 
از قانون می داند که به تقویت قوانین هنگ کنگ و 
اجرای عدالت کمک می کند. معترضان این مسئله 
را درک نکرده اند که جبهه مخالف از آن ها به عنوان 
ابزاری در مانورهای خود برای کسب موفقیت های 
سیاسی با تخریب اعتبار و شهرت دولت خودمختار 
هنگ کنگ استفاده می کند؛ یا آنکه برخی نیروهای 
خارجی این فرصت را برای پیشروی استراتژی خود 
به منظور ضربه زدن به چیــن با غارت هنگ کنگ 
یافته اند. این روزنامــه البته به هویت این نیروهای 

خارجی اشاره نکرده است.

گروه های حقوق بشــری گفته اند که تغییرات 
پیشنهادی در قانون به چین راه قانونی بردن مردم 
از هنگ کنگ به دادگاه چیــن را می دهد و مردم را 
در معرض خطر می گذارد. ســوفی ریچاردسون، 
مدیر چینی دیده بان حقوق بشر، روز ششم ژوئن 
)شانزدهم خرداد ماه( در بیانیه ای گفت: تغییرات 
پیشنهادی برای قانون استرداد، هر فردی را که در 
هنگ کنگ فعالیت های مرتبط با سرزمین اصلی 
انجام می دهــد، در معرض مخاطــره می گذارد. 
هیچ کس ازجملــه فعاالن، وکالی حقوق بشــر، 
خبرنگاران و فعاالن شبکه های اجتماعی دیگر ایمن 
نخواهد بود. دوروتی لو، یکی از معترضان حاضر در 
تجمعات گفت: من به این تظاهرات پیوستم چراکه 
می خواهم به مبــارزه برای آزادی کــه برای همه 
هنگ کنگ واجب است، بازگردیم. کریس کاوک 
33 ساله، شهروند هنگ کنگ گفت: این روزها ما کار 
زیادی نمی توانیم انجام دهیم. همه در هنگ کنگ 
خواهان یک زندگی مســالمت آمیز طبقه کارگر 
هستند و این قانون ما را بسیار می ترساند. گروه های 
حقوق بشری مدعی هستند که سابقه نظام عدالت 
چین پر است از بازداشت های خودسرانه، شکنجه 
و تخطی از دادگاه هــای حقوقی منصفانه. مقامات 
هنگ کنگ گفته اند که دادگاه های هنگ کنگ رأی 
نهایی را در مورد اعطای درخواست استرداد صادر 
می کنند. این مقامات افزودند که مردم با اتهامات 
انگیزه های مذهبی مسترد نمی شوند. این طرح پس 
از آن ارائه شد که یک نوجوان هنگ کنگی در جریان 
تعطیالتی در تایوان، متهم به قتل دوســت باردار 
خود شد. گزارش ها حاکی از آن بود که این مرد سال 
گذشته از تایوان گریخت و به هنگ کنگ بازگشت. 
مقامات تایوانی خواســتار کمک هنگ کنگ برای 
استرداد این متهم شدند اما مقامات هنگ کنگ با 
این ادعا که هیچ توافق استردادی با تایوان ندارند، از 

کمک به این کشور امتناع کردند.

جهاننما

فرشاد گلزاری

هفته های اخیر تا بــه امروز 
شاهد آن بودیم که حجم کثیری 
از اخبار در حوزه بین الملل به مساله 
اسرائیل و معامله قرن اختصاص 
یافته و معماری رســانه ای در این 
راستا به نفع تل آویو پایه گذاری 
شده اســت. برخی ها این روند را 
به معامله  قــرن پیوند می دهند 
و عده ای دیگر نشســت بحرین 
را دلیــل اساســی ایــن مانور 
روانی - رســانه ای بیان کرده اند. 
داده های موجود )اعم از منطقه ای 
و فرامنطقه ای( نشان می دهد که 
رگه های ارتباط اعراب و اسرائیل 
و علنی کردن ایــن موضوع در 
چارچوب معامله قــرن در حال 
برجسته شدن است؛ چراکه بحرین 
به عنوان یکی از کشورهای عربی 
قرار اســت میزبان نخست وزیر 

مغلوب اسرائیل باشد. 
از ســوی دیگر فعال شــدن 
کانال های سیاسی آمریکا برای 
برگزاری نشست بحرین و همچنین 
سکوت اعراب در نشست اخیر مکه 
در مورد فلسطین، گویای این است 
که ســناریویی خطرناک در حال 
طرح شدن است. برای روشن شدن 
ابعاد آخرین تحــوالت مربوط به 
پرونده معامله قرن و نشست بحرین 
با »انیس نقاش«، تحلیلگر مسائل 
استراتژیک به گفت وگو پرداختیم 
که به شرح زیر از نظرتان می گذرد.   

    
  با توجه به اینکه در آستانه 

نشست بحرین قرار داریم و عالوه بر 
هماهنگی های سیاســی، شاهد 
افزایش هجمه های رســانه ای 
درمورد آن هستیم؛ دورنمای این 
نشست را چگونه برآورد می کنید؟

 برای بررسی این موضوع باید کمی 
به عقب برگردیم. معتقدم که تمام آنچه 
درمورد فلسطین و رژیم صهیونیستی 
در حال رخ دادن اســت در گذشته و به 
انواع و اقســام مختلف اتفاق افتاده بود. 
ما شاهد قرارداد اسلو بودیم، اما خروجی 
آن مطلوب نبود و در ادامه بارها شاهد 
درگیری میان هســته های مقاومت 
فلسطین با ارتش اســرائیل بوده ایم؛ از 
این رو به وضوح می بینیم که این روند 
از گذشته وجود داشــته و هم اکنون به 
اشکال مختلف نمایان می شود. به یاد 
دارید که جنگ  33 روزه در لبنان و 22 
روزه در سرزمین های اشغالی چه فجایع 
انسانی به وجود آورد، اما درنهایت شاهد 
شکست اسرائیل بودیم. شکستی که 
هیچکدام از دولت های همسو با تل آویو 
آن را باور نمی کردنــد؛ چراکه موازنه 
قدرت روی زمین و همچنین تلفات و 

خسارات آن باورنکردنی بود. 
این مسائل را به این دلیل یادآوری 
کردم که متوجه شوید از گذشته تاکنون 
بحث درگیر های سیاسی و نظامی وجود 
داشته اما مدل و شــکل آن در بازه های 
زمانی خاص تغییر پیدا کرده اســت. با 
این حال آنچه در ایــن میان خصوصاً 
از ســال 2016 تا به امروز بسیار مهم 
است و اتفاقاً ســتون فقرات وضعیت 
فعلی سرزمین های اشغالی به حساب 
می آید، ورود »دونالــد ترامپ« به کاخ 
سفید است. ما شــاهد آن بودیم که در 
اواخر دوره ریاست جمهوری اوباما میان 
او و نتانیاهو درگیری لفظی و عملی به 

وجود آمد که اوج آن در سخنرانی بدون 
هماهنگی او در کنگــره آمریکا بود که 
اتفاقاً اوباما هم نســبت به آن واکنش 
نشــان داد. این نزاع سیاسی حتی به 
شورای امنیت هم کشیده شد و در آن 
زمان علیه اسرائیل قطعنامه صادر شد. 
حال، شما وضعیت فعلی را با آن دوران 

مقایسه کنید.
  یعنی معتقد هستید که در 
زمان اوباما به اسرائیل کمتر توجه 

می شد؟
خیر، به هیچ وجه. این تحلیل درست 
نیست که ما بگوییم جمهوری خواهان 
و دموکرات ها درمورد روابط با اسرائیل 
دارای راهبرد مشــخص هستند. باید 
بدانید که هر دو جناح اسرائیل را خط 
قرمز خــود می دانند و راهبــرد آنها با 
یکدیگر یکی اســت، اما مدل اجرای 
آن با هم فرق می کند. به عبارت دیگر 
مواجهه با اسرائیل و ارتباط با تل آویو از 
سوی دولت های آمریکا یکی است؛ اما 
میزان چسبندگی آنها در زمان اجرای 
سیاست ها، تا حدودی با هم تفاوت دارد. 
آنچه برای همه دنیا مشخص شده این 
است که ترامپ تماماً در اختیار اسرائیل 
است و به هر نحوی که شده می خواهد به 
دنیا بگوید که هر سناریویی که از نظر آنها 
غیرقابل اجرا نیست، او عملیاتی می کند. 
نمونه آن را می توانید در انتقال سفارت 
آمریکا به قدس یا معامله قرن مشاهده 

کنید. ترامپ به دنبال ثبت 
 نام خود در تاریخ به عنوان 
حل کننــده پرونده های 

غیرممکــن در جهان 
است، اما تبعات آن را 

مدنظر نمی گیرد. 
اینکه اسرائیل به 

دنبال سیطره 

کامل بر سرزمین های اشغالی باشد و 
مقاومت فلسطین هم ساکت بنشیند 
و فقط نگاه کند، موضوعی غیر قابل باور 
است! امروز با تمام سختی هایی که بر 
مردم فلسطین وارد شــده آنها روحیه 
خوبی دارند و روز بــه روز به این نتیجه 
می رســند که باید در برابر اسرائیل و 
طرح های هم پیمانــان منطقه ای آن 
بایســتند. نمونه این موضوع را باید در 
نشست بحرین که پرســش ابتدایی 

شما بود مشاهده کرد. تمام گروه های 
مقاومت فلسطین اعالم کردند که در 
این نشســت حضور نخواهند داشت و 
تعداد زیادی از تجار عرب و فلسطینی 
هم در این نشست شرکت نخواهند کرد.
  آنگونه که رسانه های آمریکا 
اعالم کرده اند قرار اســت جرد 
کوشنر )داماد و مشــاور دونالد 
ترامپ( شخصاً در نشست بحرین 
حضور داشته باشد و در امتداد آن 
نمایندگان و حتی وزرای بسیاری از 
کشــورهای عربی هم در منامه 
حضور خواهند داشت. این سطح از 
همگرایی میان اعراب و آمریکا را 

چگونه باید تحلیل کرد؟
 ورود کوشــنر به پرونــده معامله 
قرن جــای تعجب نــدارد؛ او خودش 
یهودی االصل و به آرمان های اسرائیل 
پایبند است و ترامپ شخصاً او را مامور 
پیگیری این پرونده کرده اســت. اصل 
ماجرا این اســت که نشست بحرین، 
به عنوان ورودی و آغاز معامله قرن برگزار 
می شود. اعراب، اسرائیل، آمریکا و برخی 
از متحدان اروپایی رژیم صهیونیستی 
بر این باورند که مشکل ملت فلسطین 
اقتصادی اســت و با حــل و فصل این 
مشکل می توان به راحتی معامله قرن 
را عملیاتی کرد. از این منظر نشســت 
بحرین را بایــد یک خیانــت و وارونه 
جلوه دادن مشکالت مردم فلسطین و 
سرپوش گذاشتن بر جنایات و سیاست 
اســرائیل دانســت. طبیعی است که 
کوشنر هم نقش خود را در این زمینه 
ایفا می کند و آمدن او به بحرین یک مانور 
سیاسی و رسانه ای تلقی می شود. در این 
مورد باید توجه کنیم که نشست بحرین 
به نوعی حاصل پیوند اعراب و اسرائیل به 
یکدیگر است، اما این موضوع کاماًل به 
صورت پنهان هماهنگ شده بود و حاال 
دو طرف در حال آشکارسازی آن هستند 

که موضوع تازه ای به شمار نمی آید.  
   نظرتــان در مــورد 
سرمایه گذاری های اقتصادی که 
قرار است در قالب نشست بحرین 

انجام شود، چیست؟
نشســت  هیــت  ما پیش تــر 
بحرین را تشــریح کردم، اما در مورد 
ســرمایه گذاری ها باید بگویم که این 
مساله یک سناریوی فریب به حساب 
می آید. اعراب، اسرائیل و آمریکا درصدد 
آن هستند تا به فلسطینی ها بگویند در 
ازای دریافت پــول، از حقوق 
اساســی خود بگذرید و 
عقب نشینی کنید. سوال 
ما این اســت که آیا شما 
می توانید هویت و خاک 
خود را نادیده بگیرید؟ 
طبیعتاً پاســخ منفی 

است.

  طی روزهای اخیر بنیامین 
نتانیاهو نتوانست اقدام به تشکیل 
کابینه کند و درنهایت قرار بر این 
شد تا در شــهریورماه انتخابات 
مجدد برگزار شود. او تا چه حد برای 
پیروزی و تشکیل کابینه نیاز به 

مانور بر پرونده معامله قرن دارد؟
- برای پاسخ به این پرسش باید فضای 
داخلی اسرائیل را مورد بررسی قرار داد. 
در جامعه اســرائیل طیف حریدی ها 
)یهودیان ارتدکس( فقط درس مذهبی 
می خوانند و پــول می گیرند، اما هیچ 
خدمتی به رژیم صهیونیستی نمی کنند 
و این موضوع موجب ایجاد شکاف شده 
اســت. در مقابل طیف دیگر در ارتش 
هستند و در مقابله با مقاومت فلسطین 
تلفات می دهند و این مســائل موجب 
شکاف در جامعه اسرائیل شده است که 
بخشی از آن دلیل قطعی برای شکست 
نتانیاهو به حســاب می آید. در امتداد 
آن شکاف امنیتی و نظامی از یک سو و 
شکاف میان مردم و حاکمیت از سوی 
دیگر، اســرائیل را با مشکالت داخلی 

روبرو کرده است. 
از این منظــر نتانیاهو می داند که 
تجمیع ایــن مولفه هــا به هیچ وجه 
برای او مصونیت نمــی آورد و حتی 
ممکن اســت در آســتانه انتخابات 
مجدد پرونده هــای قضایی او مجدد 
مفتوح شــود که بدون تردید آینده 
سیاسی او زیر ذره بین می رود. آمارها 
نشــان می دهد که نظرسنجی ها به 
نفع نتانیاهو نیســت و او فریب مردم 
را در دســتور کار قرار خواهــد داد تا 
بتواند از بن بست سیاسی خارج شود. 
بنابراین نتانیاهو ســعی می کند در 
گام های بعدی اوالً بر غزه چیره شود 
و ثانیا به هر ترتیبی که شده با کسب 
موفقیت نســبی در نشست بحرین؛ 
افکار عمومی را به نفــع خود هدایت 
و جذب کند. برخــی اعتقاد دارند که 
او در این فاصله از اهــرم معامله قرن 
هم اســتفاده خواهد کرد، اما جالب 
اینجاســت که روزنامه های اسرائیل 
هم این طرح را غیرقابل اجرا می دانند.

واکاوی پیامدهای نشست بحرین در گفت وگوی » توسعه ایرانی« با »انیس نقاش«

بایکوت حقیقت با توسل به اعراب 

گزارش

سنای آمریکا درصدد توقف فرمان ترامپ

فروش تسلیحات به عربستان توجیه ندارد

نشست بحرین و حضور 
داماد ترامپ در آن به همراه 
نتانیاهو در درجه اول ماور 

سیاسی و رسانه ای به 
حساب می آید که بدون 

شک نتانیاهو سعی می کند 
در این نشست تا جایی که 
می تواند برای خود آبروی 

سیاسی کسب کند تا بتواند 
در انتخابات آینده حیات 
سیاسی اش را تثبیت کند 

پرونده معادله قرن را باید 
خروجی سیاست دولت 
ترامپ و نزدیک بودن او 

به نتانیاهو بدانیم، چراکه 
در زمان روسای جمهوری 

قبلی ایاالت متحده هم این 
موضوع مطرح شده بود اما 

هیچکدام از آنها به دلیل 
تبعات منفی و هزینه های 

سیاسی و امنیتی دست به 
این ریسک بزرگ نزدند
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