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بحرین حریم هوایی  خود را به 
روی رژیم صهیونیستی گشود! 

منابع خبری بامداد جمعه گزارش دادند بحرین 
با درخواست امارات متحده عربی برای استفاده رژیم 
صهیونیســتی از حریم هوایی این کشور موافقت 
کرده است. برگزاری رسمی بحرین اعالم کرد این 
کشور به تمامی پروازهای عازم امارات متحده عربی 
یا از مبدأ این کشور به سمت تمامی کشورهای دیگر 
اجازه خواهد داد از آسمان بحرین عبور کنند. یک 
منبع در وزارت حمل و نقــل و مخابرات بحرین به 
خبرگزاری رسمی این کشــور گفت این پیشنهاد 
از سوی امارات مطرح شــده و منامه آن را پذیرفته 
است.  پیش از بحرین، عربستان سعودی استفاده 
رژیم صهیونیستی از حریم هوایی خود را مجاز اعالم 
کرده بود. این اقدام ریاض با انتقادات شدید روبه رو 
شده است. نخستین هواپیمای رژیم صهیونیستی 
روز دوشنبه ۳۱ آگوست )۱۰ شهریور( در ابوظبی 
پایتخت امارات بر زمین نشســت. این نخستین 
پرواز مستقیم از تل آویو به ابوظبی بود که تنها ۱۷ 
روز پــس از اعالم توافق عادی ســازی روابط میان 
امارات و رژیم صهیونیستی صورت گرفت. این پرواز 
حامل یک هیأت آمریکایی -اسرائیلی بود. یک مقام 
»عالی رتبه« صهیونیستی روز پنجشنبه به شبکه 
»کان« گفته بود دولت بحرین بزودی عادی سازی 
روابط خود با رژیم تل آویو را اعــالم خواهد کرد. او 
مدعی شــد که این اقدام بحرین بالفاصله پس از 
امضای توافق سازش میان امارات و اسرائیل که پیش 
بینی  شود در ۱۳ سپتامبر صورت گیرد، انجام خواهد 
شد. به گفته وی، دولت آمریکا تالش دارد تا پیش از 
پایان سال میالدی جاری توافق سازش میان امارات 
و اسرائیل امضاء شود و تل آویو نیز خواهان همکاری 
بیشتر با کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس 

بخصوص در عرصه امنیتی و تجاری است.
    

به گفته جوزف بورل؛
اروپا تحریم مقامات دیوان کیفری 

بین المللی را محکوم کرد

اتحادیه اروپا اقدام آمریــکا در تحریم دو تن از 
مقام های دیوان کیفری بین المللی را محکوم کرد. 
به گزارش آناتولی، جوزپ بورل، رئیس سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپــا در بیانیه ای تصمیم آمریکا 
را در وضــع تحریم علیه دو تــن از مقام های دیوان 
کیفری بین المللی را غیرقابل قبول و غیر منتظره 
توصیف و این اقــدام را محکوم کــرد و آن را ایجاد 
اخالل در تحقیقات و روند قضایی این نهاد دانست. 
وی همچنین به مقام های آمریکایی تاکید کرد تا در 
تصمیم خود تجدد نظر کنند و به یاد داشته باشند که 
این دیوان بایستی بتواند به صورت مستقل و بی طرف 
و مبرا و آزاد از هرگونه دخالت خارجی فعالیت داشته 
باشد. بورل در این بیانیه همچنین حمایت خود را از 
این نهاد اعالم کرد که نقش بسیار حیاتی و مهمی را در 
برقراری عدالت برای قربانیان جنایت ها ایفا می کند. 
این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا همچنین وعده داد 
که از دیوان کیفری بین المللی در مقابل هرگونه اقدام 
در راســتای ایجاد اخالل در روند عدالت و تضعیف 
سیستم بین المللی عدالت کیفری دفاع می کند. روز 
چهارشنبه، مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا اعالم 
کرد که دو تن از اعضای دیوان کیفری بین المللی، 
فاتو بنسودا، دادستان و فاکسیو موچوکوکو، رئیس 
بخش صالحیت، تکمیل و همکاری دیوان بین المللی 
کیفری بابت تالش هایشان در تحت پیگرد قرار دادن 
اتباع آمریکایی تحریم شده اند. وی گفت که این دیوان 
به صورت کامل فاسد شده و یک نهاد فاقد صالحیت 
است و آمریکا دیگر تالش های غیرمشروع آن را برای 
تحت پیگرد قرار دادن آمریکایی ها تحمل نمی کند. 
در مارس ســال جاری میالدی، دیــوان کیفری 
بین المللی مجوز انجام تحقیقــی را درباره جنایات 
جنگی در افغانستان با این ادعا که از سوی نیروهای 
آمریکایی، افغان و طالبان صورت گرفته، صادر کرد 
و باعث خشم ترامپ و مقام های رده باالی آمریکایی 
شد. بر اساس اســنادی که به دفتر دادستان دیوان 
کیفری بین المللی و همچنین شعبه مقدماتی این 
نهاد قضایِی بین المللی ارائه شده، سربازان آمریکا 
از سال 2۰۰۱ تا 2۰۱2 مشمول جنایات جنگی در 

افغانستان شده اند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

هرچه به انتخابات ریاست جمهوری 
2۰2۰ آمریکا نزدیک تر می شــویم، 
شاهد وقوع رخدادهای عجیب و غریب 
در دنیا هستیم. گویا این دور از انتخابات 
ریاست جمهوری ایاالت متحده باید بر 
همه چیز تاثیر بگذارد که البته مسبب 
تزریق این ذهنیت در بسیاری از مسائل 
و پرونده ها، کارشناسان و تحلیلگرانی 
هســتند که هیچ چیز بــرای ارائه از 
خود ندارند و حتــی مطالعه هفتگی و 
روزانة آنها هم به یک ساعت نمی رسد! 
اینکه چند وقتی اســت در رسانه های 
کشــورمان هر تحلیلی کــه در حوزه 
سیاســت بین الملل داده می  شود را 
به انتخابات ریاســت جمهوری سوم 
نوامبر 2۰2۰ مربوط می کنند و حتی 
حمالت داعش در عــراق را هم به این 
رویداد داخلی آمریــکا ِگره می زنند، 
چیزی جز نداشــتن تحلیل درست و 
مرور داده های تکراری را به ما یادآوری 
نمی کند. بخشــی دیگر از مفسران و 
تحلیلگران هم معتقدند که نباید بیش 
از حد موضوع انتخابات 2۰2۰ آمریکا 

را بزرگ کرد. درست است که انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا یک رویداد 
داخلی به شــمار می آیــد، اما همین 
رویداد داخلی به حدی بر جامعه ملل 
و رویدادهای جهانی )به ویژه در عرصه 
سیاسی و اقتصادی( تاثیرگذار است که 
از اروپا گرفته تا شرق آسیا، چشمشان 
به این اســت که ببینند چه کسی قرار 
است سکداندار کاخ سفید شود. بدون 
تردید انتخابات امساِل آمریکا با خیلی 
از دوره های قبل تفاوت های اساســی 
دارد. بخشــی از این تفــاوت به دلیل 
وضعیت حاکــم بر جهــان و ضربه به 
اقتصاد به دلیل شــیوع کرونا است و 
بخشی دیگر به حضور دونالد ترامپ در 
کاخ سفید مربوط است. یکی از مهترین 
ســناریوهایی که ترامپ در طول این 
چهار سال سعی کرد تا آن را با تمام قوا 
اجرا کند، یکجانبه گرایی و نمایش تک 
قطبی بودن قدرت در ســطح جهانی 
است. او سعی کرد تا با تمام قوای خود بر 
کشورهای اروپایی بتازد و با تمام قدرت 
به آنها بفهماند که باید در مورد تامین 
هزینه های ناتو نقش بیشتری به عهده 
بگیرند. همین روند در مورد تشــویق 
و حمایت ترامپ از اجــرای برگزیت 
در بریتانیا و جدا شــدن این کشور از 

اتحادیه اروپایی، صادق است. سناریوی 
دیگر ترامپ در اروپا و حتی در آمریکای 
التین، تقویــت جبهه راســتگرایان 
افراطــی و کســانی بود کــه مخالف 
 )Globalization( جهانی شــدن
هســتند. ویکتور اوربان، نخست وزیر 
مجارستان و همچنین ژائیر بولسونارو، 
رئیس جمهوری برزیل از جمله کسانی 
بودند که ترامپ سعی کرد به هر ترتیب 
که  شــده از آنها حمایت کند. در مورد 
لهستان هم این اتفاق رخ داد و از سوی 
دیگر دولت ترامپ ســعی کرد تا به هر 
شیوه ای که شده لهســتان را با خود 
همراه کنــد که به نظر می رســد این 
موضوع تا حد زیادی عملیاتی شــد. 
از ســوی دیگر ترامپ سعی کرده تا به 
هر روشی که شــده چین و روسیه را 
زیر فشار خود قرار دهد. درست است 
که پکن  از سال 2۰۱8 تا همین امروز 
با ترامپ پنجه در پنجه در حال مبارزه 
است، اما به نظر می رسد این وضعیت 
در مورد روســیه تا حــدود زیادی به 
گونه دیگر اســت. عمده تنازع چین و 
آمریکا در بحث اقتصاد و سپس مساله 
همه گیری کرونا با محویت ســازمان 
بهداشت جهانی بود اما در مورد روسیه 
این موضوع تقریباً به یک چالش داخلی 

در آمریکا تبدیل شده است. از یک سو 
دموکرات هــا معتقدند کــه ترامپ با 
روسیه کامالً هماهنگ است و از جهتی 
دیگر می بینیم که یکباره آمریکایی ها و 
به خصوص دو رکن اصلی ساختار قدرت 
و سیاســت خارجی آنها یعنی وزارت 
خارجه و پنتاگون، علیه روسیه دست 
به اقدام هایی می زند که به نظر می رسد 
بیشترین میزاِن طرح ریزی و اجرای آن 

با سازمان سیا است. 
از شرق اروپا بوی باروت می آید!

یکی از پرونده هایــی که این روزها 
مفتوح اســت و آمریکایی ها همانند 
پرونده اوکراین در ســال 2۰۱4 نگاه 
ویژه ای به آن دارند، مســاله بالروس و 

ســرکوب مخالفاِن ریاست جمهورِی 
لوکاشــنکو در مینســک اســت. در 
حالی که معترضان به نتایج انتخابات 
همچنان بــا نادیده گرفتــن تمامی 
هشــدارها و تهدیدهــا در خیابان ها 
هســتند و فراخوانی بــرای تعطیلی 
ادارات و نهادهای دولتی داده شــده؛ 
آمریکایی ها دســت به تحریم هفت 
تن از مقامات بالروس زدنــد. این در 
حالیست که لیتوانی، لتونی و استونی 
علیه لوکاشنکو و 2۹ مقام دیگر بالروس 
ممنوعیت ســفر وضــع کرده اند، اما 
درگیری اصلی در پشت صحنه میان 
مسکو و واشــنگتن جریان دارد! شاخ 
به شاخ شدن آمریکا و روسیه صرفاً به 
بالروس مربوط نیســت بلکه اتفاقات 
دیگری در مرزهای آبــی و خاکی دو 
کشور در حال رخ دادن است که بسیار 
خطرناک به  نظر می رسد. کمتر از یک 
هفته پیش، برای اولین بار بیش از ۵۰ 
کشــتی جنگی و حدود 4۰ جنگنده 
روس در یک رزمایش واقع در دریای 
برینگ )نزدیکی آالسکا و منطقه تحت 
مالکیت ایاالت متحده( شرکت داشتند 
که هدف اصلی این رزمایش، آزمایش 
موشک های چندمنظوره ارتش بوده 
است. دریادار نیکوالی یومنوف، فرمانده 
نیروی دریایی ارتش روسیه در زمان 
شروع این رزمایش اعالم کرد که این 
بزرگ ترین رزمایــش نظامی از زمان 
فروپاشــی اتحادیه جماهیرشوروی 
به حســاب می آید! درست شنیدید؛ 
ایــن بزرگترین رزمایــش نظامی در 
پساشوروی تلقی می شود، اما نکته مهم 
این اســت که فرمانده نیروی دریایی 
ارتش روسیه اعالم کرد دولت والدیمیر 
پوتین قصد دارد قدرت نظامی خود را 
در نزدیکی قطب شمال افزایش دهد. 
یعنی دقیقاً بیخ گوِش آمریکا! طبیعی 
است که واشــنگتن هم به این مساله 
واکنش نشان دهد. ارتش آمریکا روز 
سه شنبه ۱۱ شــهریور اعالم کرد که 
رزمایــش »راش گانر ریل« توســط 
نیروهای ارتش آمریکا مستقر در اروپا، 
با رگبار توپخانه ای توســط تیپ 4۱ 
توپخانه  صحرایی آغاز شد. کمی بعد 
رویترز گزارش داد که این تمرینات در 
پایگاه ارتش استونی واقع در ۷۰ مایلی 
خاک روسیه انجام شد. اینکه روس ها 
از طریق سفارتشان در واشنگتن بیانیه 

اعتراضی علیه این رزمایش منتشــر 
کردنــد، موضوعی عادی به حســاب 
می آید، اما آنچــه در این میان حیرت 
همه و به  ویژه  کارشناســان مســائل 
نظامی و امنیتی را برانگیخت، استفادة 
ارتش آمریکا از مهمات واقعی یا جنگی 
در تمرین نظامی است. به گونه ای که 
تیپ 4۱ توپخانه صحرایی از سیستم 
موشــکی پرتاب چندگانه ام 2۷۰ ای 
۱ اســتفاده می کند که قادر به شلیک 
رگبــاری ۱2 موشــک در یک پرتاب 
است. بیانیه مطبوعاتی که از آغاز این 
تمرینات خبر داده بود، اعالم کرد که 
این نخســتین تمرین شلیک واقعی 
این واحد بعد از استقرار مجدد خارج از 
آلمان است! کامالً واضح به نظر می رسد 
که آمریکایی ها در حــال مخابره پیام 
هشــدار به روســیه در مورد اقدامات 
خود در مرزهای آالسکا و حفاری این 
منطقه برای پیدا کردن گاز هســتند 
اما نکته اینجاســت که واشنگتن در 
حال پیشروی اســت. اخیراً الکساندر 
ووجیچ، رئیس جمهوری صربستان به 
همراه هیاتی از کشورش برای دو روز 
به واشنگتن سفر کردند تا در مذاکرات 
به میزبانی آمریکا با هدف بهبود روابط 
بین صربستان و کوزوو شرکت کند، اما 
پیشنهاد به رسمیت شناختن استقالل 

کوزوو از سوی او رد شده است. 
ایــن اتفاق ها برای اولیــن بار در 
همین روزهــای اخیر و در آســتانه 
انتخابات 2۰2۰ آمریکا رخ داده است 
که به نظر می رسد ترامپ و تیمش به 
دنبال آن هســتند تا به هر ترتیب که 
شــده باز هم به دنیا یادآوری کنند 
که چین و روســیه همچنان رقبای 

جنگ سرد به حساب می آیند.

رزمایش نظامی آمریکا در 100 کیلومتری روسیه برگزار شد 

هشدار به مسکو از شرق اروپا! 
درگیری روسیه و آمریکا در 

روزهای اخیر و در آستانه 
انتخابات 2020 آمریکا رخ 

داده است که به نظر می رسد 
ترامپ و تیمش به دنبال آن 

هستند تا به هر ترتیب که 
شده باز هم به دنیا یادآوری 

کنند که چین و روسیه 
همچنان رقبای جنگ سرد 

تلقی می شوند

دریادار نیکوالی یومنوف، 
فرمانده نیروی دریایی 

ارتش روسیه اعالم کرده که 
رزمایش اخیر این کشور در 
آالسکا و بیِخ گوِش آمریکا، 
بزرگ ترین رزمایش نظامی 

از زمان فروپاشی اتحادیه 
جماهیرشوروی به شمار 

می آید!

دبیر کابینه ژاپن اکنون در حالی به محبوب ترین کاندیدا برای پست نخست وزیری این کشور بدل شده که کاندیداها قرار است 
رقابت در این پست را ۹ سپتامبر )۱۹ شهریور( آغاز کنند. به گزارش رویترز، بر اساس نظرسنجی روز گذشته )جمعه( روزنامه 
آساهی، یوشیهیده سوگا، دبیر کابینه ژاپن )سخنگوی کابینه( پس از ورود به رقابت حزب حاکم لیبرال دموکرات این کشور به منظور 
تصدی پست نخست وزیری، اکنون از محبوبیت زیادی برخوردار است. این نظرسنجی 
مشخص کرد که افزایش حمایت ها از سوگا پس از تضمین پشتیبانی از سوی بخش های 
مختلف حزب حاکم از وی در پی استعفای شینزو آبه از سمت نخست وزیری به دلیل شرایط 
سالمتش به وجود آمده است. بر این اساس، سوگا ۳8 درصد محبوبیت را در نظرسنجی دارد 
در حالیکه شیگرو ایشیبا، وزیر دفاع سابق 2۵ درصد و فومیو کیشیدا، رئیس حزب حاکم 

تنها پنج درصد محبوبیت دارند.

رئیس اقلیم کردستان عراق برای دیدار با مسئوالن ترکیه ای، در سفری رسمی به آنکارا رفت. به گزارش آناتولی، »کریم شنگالی« 
رئیس دفتر بارزانی، »سفین دزیی« مسئول اداره روابط خارجی اقلیم کردستان و »فالح مصطفی« مشاور وی، رئیس اقلیم کردستان 
عراق را در این سفر همراهی کردند. بر اساس برنامه  اعالم شده، بارزانی قرار بوده با »رجب طیب اردوغان« رئیس  جمهوری و »مولود 
چاووش  اوغلو«، وزیر خارجه ترکیه دیدار و گفت وگو کند. سفر نچیروان بارزانی به ترکیه 
پس از گفت وگوهای چهارشنبه گذشته وی با مقامات عراقی و رئیس جمهوری فرانسه انجام 
شده است. منابع اقلیم کردستان عراق به اهداف سفر بارزانی به ترکیه اشاره نکرده اند. سفر 
بارزانی به ترکیه در حالی انجام می شود که آنکارا از اواخر خرداد گذشته، عملیات »پنجه ببر« 
را از زمین و هوا در شمال عراق علیه عناصر پ.ک.ک آغاز کرده که چندین نظامی عالیرتبه 

عراقی در پی آن کشته شدند.  

بارزانی به ترکیه رفت افزایش محبوبیت »سوگا« در ژاپن بعد از استعفای آبه

اعضای ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی،  ناتو، روز 
گذشته )جمعه( برای بررسی پرونده مسمومیت آلکسی 
ناوالنی،  از مخالفان والدیمیر پوتین، جلســه فوق العاده 
برگــزار کردند. به گزارش اســپوتنیک، اوانا لونگســکو 
سخنگوی ناتو اعالم کرد که ینس استولتنبرگ، دبیرکل 
ناتو 4 سپتامبر جلسه  اي را با نمایندگان ناتو تشکیل داده 
است تا در مورد اوضاع  الکسی ناوالنی وبالگ نویس روس 
صحبت کند. این جلســه پس از آن برگزار  شد که آلمان 
رسما اعالم کرد ناوالنی،  44 ساله، با نوویچوک،  نوعی سم 
اعصاب، مسموم شده اســت. کرملین، رسما انکار کرده 
است که در مسموم کردن آلکســی ناوالنی دست داشته 
است. گفته می شود در این جلســه فوق العاده ناتو که در 
شهر بروکسل برگزار شد، قرار بوده است آلمان گزارشی 
در این زمینه ارائه کند. این جلسه در حالی برگزار می شود 
که نوربرت راتگن، متحد برجسته آنگال مرکل، صدراعظم 

آلمان هشدار داده اســت که اگر اتحادیه اروپا نتواند علیه 
روسیه به دلیل مسمومیت الکســی ناوالنی، اقدام کند، 
جایگاه و تاثیرش زیر ســوال می رود. این سیاســتمدار 
برجسته آلمانی معتقد اســت که باید قرارداد گاز آلمان 
با روسیه مورد بازنگری قرار گیرد. او در گفت وگو با شبکه 
تلویزیونی دولتی آلمان گفت که ما به شکل بی رحمانه ای 

با واقعیت رژیم پوتین روبرو هستیم. 

وزارت امنیت ملی آمریکا هشــدار داد، روسیه تالش 
می کند تا اعتماد آمریکایی ها به امنیت و اعتبار رای گیری 
پســتی را تضعیف کند. به گزارش رویترز، دفتر تحلیل و 
اطالعات وزارت امنیت کشور آمریکا در بولتنی داخلی که 
تنها مورد استفاده کارمندانش است، نوشت: روسیه احتماال 
به انتقاد از رای گیری پستی و تغییر روندهای رای گیری در 
بحبوحه پاندمی ویروس کرونــا به منظور تضعیف اعتماد 
مردمی به این روند رای گیری ادامه می دهد. در این بولتن 
همچنین آمده است، در اواســط اوت، رسانه های دولتی 
روسیه و وبسایت های وابســته انتقادهای گسترده ای را از 
رای گیری پســتی در آمریکا منتشر کردند و مدعی شدند 
که رای دهندگان فاقد صالحیت برگه های رای را به دلیل 
لیست های منسوخ شده رای دهندگان دریافت می کنند 
و این مساله باعث می شود تا تعداد زیادی از برگه های رای 
شمارش نشوند و در معرض خطر دستکاری قرار بگیرند. 

در این بولتن همچنین آمده، از مارس رســانه های روسی 
همچنین به دنبال تضعیف اعتماد به روند رای گیری پستی 
بوده اند، با این ادعا که آنها فرصت های گسترده ای برای تقلب 
در رای دهندگان را فراهم می کنند. روسیه احتماالً با ترغیب 
ادعاهای مربوط به فساد سیستم انتخابات ایاالت متحده، 
ناکامی ها و دخالت های خارجی به دنبال تضعیف اعتماد 

عمومی به انتخابات کشور است.

جلسه فوق العاده ناتو درباره پرونده مسمومیت ناوالنی آمریکا: روسیه تالش می کند رای گیری پستی را تضعیف کند

خبرخبر


