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بشار الجعفری در شورای امنیت: 
امنیت اروپا از امنیت سوریه است! 

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل تأکید کرد 
موفقیت روند سیاســی در گرو پایبنــدی کامل به 
حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، پایان اشغالگری 
بیگانگان در این کشــور، ادامه مبارزه با تروریسم و 
لغو فــوری تحریم های یکجانبه اســت. به گزارش 
خبرگزاری رسمی سوریه)ســانا(، بشار الجعفری، 
نماینده دائم ســوریه در ســازمان ملل در جلسه 
شورای امنیت این سازمان گفت: حفظ صلح و امنیت 
بین المللی پایان نقض قوانین بین المللی از ســوی 
برخی کشورها را می طلبد. تا چه روزی باید منتظر 
تحرک جامعه جهانی برای پایان دادن به جنایت های 
رژیم ترکیــه و حمایتش از گروه های تروریســتی 
و جنایت های ضد بشــری  اش و غارت نفت و گاز و 
تحریم های اقتصادی یکجانبه بمانیم. آیا اروپایی ها 
قبل از آنکه فرصت از دست برود درک خواهند کرد 
که سکوت در برابر اقدامات نظام ترکیه صلح و امنیت 
بین المللی خودشان را تهدید می کند و ثبات منطقه 
را از بین می برد. طرح های اردوغان و جنایت هایش 
از حمایت برخی کشــورهای غربی برخوردار است. 
اروپایی ها باید درک کنند که امنیت اروپا از امنیت 
سوریه است. وی گفت: قطعنامه های شورای امنیت 
چگونه با اقدام فرانک مک کنزی، فرمانده نیروهای 
مرکزی آمریــکا در نقض حاکمیت ســوریه و ورود 
غیرقانونی به شمال شرق با هماهنگی نیروهای سوریه 
دموکراتیک و دیگر گروه ها همسو است. الجعفری 
تأکید کرد: مأموریت گی یر پدرسن، فرستاده سازمان 
ملل ایجاب می کند علیه مداخلــه ترکیه و آمریکا 
در امور داخلی ســوریه و تحریم های بیرحمانه این 
کشور و اروپا ســخن بگوید. وی از روسیه و چین به 
دلیل مواضع درستشان براساس اصول بین المللی و 
مخالفتشان با نقض حاکمیت سوریه قدردانی کرد. 
الجعفری گفت: طی چند روز گذشــته میلیون ها 
سوری پای صندوق های رأی رفتند تا در انتخابات 
پارلمانی شــرکت کنند. این انتخابات تمایل مردم 
و دولت برای ادامــه فعالیت های نهادهای حکومت 
و ممانعت از لطمه به آن و ناکام گذاشتن طرح های 
خارجی برای از بین بردن آن را نشان داد. ما از بیانیه ها 
و مواضع آمریکا و دیگر کشــورها علیه مشــارکت 
سوری ها در انتخابات تعجب می کنیم. ما با هرگونه 
مداخله خارجی که هدف آن لطمه زدن به انتخابات 
مشروع و حاکمیت و وحدت آن باشد، مخالفیم. در 
این راستا گی یر پدرســن، فرستاده سازمان ملل به 
سوریه در جلسه شورای امنیت موعد برگزاری جلسه 
سوم نشست های کمیته قانون اساسی سوریه را ۲۴ 
ماه اوت اعالم کرد. وی تاکید کرد که برنامه ریزی ها 
برای برگزاری جلسه سوم نشست های کمیته قانون 
اساسی ســوریه در ژنو در ۲۴ اوت ادامه دارد و موعد 
برگزاری جلسه با حضور شرکت کنندگان اصلی از 

مخالفان و نظام سوریه تأیید شده است.
    

الجزایر تدارک برای مداخله 
نظامی در لیبی را رد کرد

وزارت دفاع الجزایر با رد اظهارات منســوب به 
فرمانده ستاد کل ارتش این کشور پیرامون تدارک 
برای مداخله نظامی در لیبــی آن را اخبار دروغین 
خواند. روزنامه رای الیوم نوشــت، ایــن وزارتخانه 
با صدور بیانیه ای اعالم کرد، برخی از شــبکه های 
مجازی اخبار کذب و بی اساسی را منتشر و اظهاراتی 
را به سعید شنقریحه، فرمانده ستاد کل ارتش الجزایر 
پیرامون تحوالت اخیر لیبی نسبت دادند. وزارت دفاع 
الجزایر در این بیانیه افزود، با قاطعیت چنین شایعات را 
تکذیب می کند و هدف از این مغلطه ها ایجاد آشوب و 
سوق دادن افکار عمومی به این سمت است که الجزایر 
از دستورکارهای مشکوک حمایت می کند. در این 
بیانیه آمده است، الجزایر در خصوص همه طرف های 
لیبی موضع متحدی دارد و خواستار گفتگوی سازنده 
لیبی - لیبی است به گونه ای که به راه حل سیاسی که 
تضمین کننده ثبات و شکوفایی ملت لیبی است منجر 
شود. وزارت دفاع الجزایر در بیانیه مذکور تاکید کرد، 
موضع گیری درباره بحران لیبی تنها وظیفه رئیس 
جمهوری، فرمانده کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع این 
کشور است و به لحاظ قانونی این مقامات اختیار صدور 
مواضع رسمی الجزایر را در خصوص مسائل حساس 

بین المللی و منطقه ای دارند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 تنش میان چین و ایاالت متحده 
به  باالترین ســطح رسیده است، اما 
این نقطه نهایی نیســت! شاید تا به 
امروز هیچکس این ســطح از تنش 
و درگیری سیاســی میان دو غول 
اقتصادی و نظامــی را ندیده بود اما 
حاال ما به وضوح می بینیم که پکن 
و واشــنگتن بدترین الفاظ در عالم 
سیاســت را نثار یکدیگر می کنند و 
از سوی دیگر به دنبال آن هستند تا 
منافع یکدیگر را در جای جای دنیا 
مورد ضربه و تهدیِد آشکار و پنهان 

قرار دهند. 
عده ای در این مســیر معتقدند 
که دو کشور باالخره با یکدیگر کنار 
خواهند آمد و به زودی شاهد کاهش 
تنش میان دو طــرف خواهیم بود؛ 
چراکه این طیف قرارداد تجاری پکن 
- واشنگتن را نمونه ای از تعامل میان 
»دولت ترامپ« و »دولت شی جین 
پینگ« می دانند. در مقابل دسته  ای 
دیگر مخالف این تحلیل هســتند و 
معتقدند که روابــط آمریکا و چین 
بدتر از وضعیت کنونی خواهد شــد 
و عده ای دیگر معتقدند که نوســان 

در روابط و مناسبات میان دو کشور 
امری عادی اســت و بــه زودی این 
تضاد و تنازع به نقطه توازن و باالنس 
خواهد رسید. اما به نظرم مساله فقط 
این نیست، بلکه ما شاهد یک پرونده 
چند ضلعی هســتیم کــه می تواند 
ما را یاد جنگ ســرد بیانــدازد. در 
آنموقع جهان به صــورت دوپاره یا 
دوقطبی اداره می شــد. بلوک شرق 
به رهبری شوروی ســابق و روسیه 
کنونی که اندیشه کمونیستی را در 
دستور کار خود داشــت و در جناح 
مقابل، بلوک غرب به رهبری ایاالت 
متحده با وجهه ضد کمونیســتی و 

سرمایه داری حضور داشت. 
تمام آنچه در جنگ ســرد اتفاق 
افتاد برای این بود تا دو طرف بتوانند 
خود را بهتر و قدرتمندتر از دیگری 
بــرای رهبری جهان بــه موافقان و 
مخالفانشــان تحمیــل یا شــاید 
تعریف کنند. فروپاشــی شوروی و 
فروریزِش دیــوار برلین اگرچه نظم 
جهان را بهم ریخت اما من به شدت 
معتقدم کــه نه جنگ ســرد پایان 
یافت و نه اســتعمارگری و هزاران 
هدف دیگر. درســت است که پس 
از فروپاشی شوروی، ساندویچ های 
مک دونالد در دســت مردم روسیه 
دیده شــد و چندی بعد سیگارهای 

مارلبورو )Marlboro( در گوشه 
لب زنان و مردان روس نمایان شد، 
اما مساله اینجا بود که در همانموقع 
مسکو بعد از گورباچف و به خصوص 
پــس از بوریس یلتســین )رئیس 
جمهوری پیشین روســیه( به فکر 
بازسازی خود در سه فاِز اقتصادی، 
سیاسی و نظامی - امنیتی افتاد اما 
کمی آنطرف تر چین هــم در حال 
تقویت خود بــود. در آن زمان پکن 
از سیاســت درهای باز که توســط 
»دنگ شــیائوپینگ« بنا گذاشته 
شده بود پیروی می کرد و به همین 
دلیل در حال جان گرفتن و تبدیل 
شدن به یک قدرت بود. اگرچه چین 
در دهه 90 میالدی به صورت کاماًل 
چراغ خامــوش راهبردهای خود را 
عملیاتی می کرد اما بــه هر ترتیب 
ما شــاهد آن بویم که آمریکایی ها 
به دلیل آنکه نیــروی کار در چین 
ارزان قیمت بــود، بخش اعظمی از 
کارخانه های خــود را برای تولید یا 
سرهم کردن محصوالتشان به خاک 
چین انتقال دادند و حاال این ترامپ 
است که به خوبی می داند و فهمیده  
است که چین چه سودهای کالنی 
از این موضوع کسب کرده است. در 
اینجا دولت فعلی ایاالت متحده به 
این نتیجه رسیده است که چین را 

باید تهدید اول و آخــر خود بداند و 
بر این اساس شــاهد آن هستیم که 
مقامات دو کشور در باالترین سطح 

با یکدیگر درگیر هستند. 
بــه عنوان مثــال روز گذشــته 
)جمعه( مایک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریکا مجدداً فضایی از جنگ سرد 
را تداعی کرد. او با اشــاره به نگرانی 
ریچارد نیکسون )رئیس جمهوری 
پیشــین آمریــکا( در خصــوص 
سیاســتش در باز کردن فضا برای 
حزب کمونیســت چیــن در دهه 
۱9۷0 میــالدی صراحتاً اعالم کرد 
که کشــورهای دنیا بایــد از تعامل 
کورکورانه با چین دســت بکشند 
و از ســوی دیگر حزب کمونیست 
چین را »هیوالی فرانکنشــتاین« 

خواند. اما نکته مهمتر این است که 
پمپئو با اشاره به ســفر اخیرش به 
لندن خواستار تشکیل یک ائتالف 
جدید از کشــورهای دموکراتیک و 
هم عقیده علیه حزب کمونیســت 

چین شد!  
نظر ترامپ چیست؟ 

ســخنان پمپئــو در مــورد 
شکل گیری یک ائتالف علیه چین 
هیچ پیامی نــدارد جز آنکــه به ما 
بفهماند نزاع میان دو طرف در دو فاز 
علنی و غیرعلنی )آشــکار و پنهان( 
در حــال پیگیری اســت. پمپئو به 
حدی بی پــروا حزب کمونیســت 
چین را مورد تهدید و دشــنام های 
دیپلماتیک قرار داد که چند ساعت 
پس از سخنانش شــاهد بودیم که 
وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور 
خارجه چین صراحتاً اعالم کرد که 
ایاالت متحده به دنبال آن اســت تا 
با دامن زدن به مسائل ایدئولوژیک، 
مجدداً فضای جنگ سرد را برجسته 
و مطرح کند. اما ایــن تقابل ها گویا 
وارد دور جدید و خطرناکی شــده 
است. همین چند روز پیش بود که 
وزارت خارجه ایاالت متحده از چین 
درخواست کرد که کنسولگری اش 
در شهر هیوســتن را تعطیل کند. 
دلیل پمپئــو برای تعطیل شــدن 
این مقر دیپلماتیک چین در خاک 
آمریکا ایــن بود کــه او و مجموعه 
نهادهای تصمیم گیر در واشــنگتن 
به این نتیجــه رســیده اند که این 
کنســولگری به »کانون جاسوسی 
و دزدی مالکیت معنوی« چین در 
خاک آمریکا تبدیل شده است و باید 
هرچه زودتر تعطیل شود. در مقابل 
روز گذشته )جمعه( وزارت خارجه 
چیــن در اقدامــی تالفی جویانه با 
صــدور بیانیه ای اعالم کــرد که به 
دولت آمریکا دســتور داده شده تا 
کنســولگری خود در شهر چنگدو 
را تعطیل کند. در ایــن بیانیه آمده 
است که وضعیت کنونی بین چین 
و ایاالت متحده، آنچیزی نیست که 
مورد نظر چین باشد و مسئولیت آن 
صرفاً به دوش ایاالت متحده است. 
برخی ها در داخل کشورمان این قطع 
روابط را نوید دهنده پایان مناسبات 
دیپلماتیــک دو طــرف می دانند و 

از این بابت هم بســیار خوشــحال 
هســتند! اما مســاله اینجاست که 
روابط دو قدرت بــه هیچ وجه قطع 
نخواهد شــد و در اینجا یک مساله 
مهمتر وجود دارد. واقعیت این است 
که تنش با چین و تند شــدن شدت 
آن به نوعی می توانــد به یک مولفه 
مثبت بــرای ترامــپ در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲0۲0 آمریکا 
تبدیل شــود که متاسفانه خیلی ها 
به آن توجه نمی کنند. همین دیروز 
بود کــه ترامپ اعالم کــرد اهمیت 
توافق تجاری )با چین( اکنون برای 
او کمتر از زمانی است که آنرا به امضا 
رسانده است. این مدل از اظهارنظر 
دقیقاً نشــان می دهد کــه ترامپ 
در قضیه مقابله با کرونــا و افزایش 
کشته شــدگان در آمریکا در تنگنا 
قرار گرفته اســت و حــاال به دنبال 
آن اســت تا با پررنگ کردن جو ضد 
چینی در ایاالت متحــده، مردم و 
پایــگاه اجتماعی خــود را با خود و 
علیه پکن همراه کند تا بتواند حس 
ناسیونالیســتی را تحریک و آرای 

خود را تضمین کند. 
ترامپ بــه دنبال آن اســت تا با 
تعطیل کردن کنســولگری چین 
به مردم بفهمانند که مــا در مقابل 
ارزش های ضــد آمریکایی یا همان 
تفکر کومونیســتی می ایســتیم و 
دســت به هر کاری می زنیم. بر این 
اســاس تاخت و تاز دولت آمریکا بر 
چین را باید در دو عرصه سیاســت 
داخلی و سیاست خارجی مورد نظر 
قرار داد که احتمال دارد تا انتخابات 

۲0۲0 دامنه آن گسترده تر شود. 

افزایش تنش میان چین و آمریکا با درخواست بسته شدن کنسولگری  دو طرف 

کاهشروابطدیپلماتیک؛ادامهیکمنازعهپیشرونده
سخنان پمپئو در مورد 

شکل گیری یک ائتالف 
جهانی از کشورهای 

دموکراتیک علیه چین هیچ 
پیامی ندارد جز آنکه به ما 

بفهماند نزاع میان دو طرف 
در حدی علنی شده و باال 
گرفته است که بسیاری 
از تحلیلگران معتقدند 
جنگ سرد دوم در حال 
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یا همان تفکر کومونیستی 
می ایستیم و دست به هر 

کاری می زنیم 

هزاران اسرائیلی بار دیگر با تجمع مقابل دفتر نخست وزیر در قدس اشغالی خواهان برکناری وی شدند. به گزارش شبکه 
خبری المیادین، هزاران اسرائیلی در مقابل دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر در قدس در اعتراض به عملکرد وی در رابطه 
با بحران کرونا تظاهرات کردند. همچنین تعدادی از اسرائیلی ها در قدس در حمایت از وی تظاهرات کردند. روزنامه عبری 
زبان هاآرتص با اشــاره به اینکه جمعیت تظاهرات کنندگان بالغ بر ۴ هزار نفر بوده، 
تاکید کرد که پلیس دست کم 55 نفر را در جریان سرکوب این تظاهرات بازداشت کرده 
است. روزنامه هاآرتص پیش از این نوشته بود نتانیاهو تصمیم گرفته بودجه را مطرح 
نکند و انتخابات جدید را در نوامبر برگزار کند. رسانه های اسرائیلی به نقل از رهبران 
ارشد ائتالف دولتی اعالم کردند خطر ملموسی درباره امکان برگزاری انتخابات در سال 

کنونی وجود دارد. این تظاهرات بیش از یک هفته است که ادامه دارد.

گروه طالبان اعالم کرد برای مذاکرات صلح با دولت افغانستان از بعد از عید قربان با این شرط که فرآیند تبادل زندانی 
میان دو طرف تکمیل شود، آماده اســت. به گزارش الجزیره، این اولین چارچوب زمانی مطرح شده از سوی طالبان برای 
انجام مذاکرات صلح با دولت افغانســتان از بعد از ضرب االجل ۱0 مارس برای آغاز این مذاکرات است. این اعالم آمادگی 
بعد از آن از سوی طالبان مطرح شده که تداوم خشونتها در افغانستان تالشهای مورد 
حمایت آمریکا برای کشــاندن دولت کابل و طالبان به پای میز مذاکره را تهدید می 
کند. سهیل شاهین، سخنگوی سیاســی گروه طالبان در توئیتر نوشت: طالبان در 
صورتی که روند آزادی زندانیان تکمیل شود احتماال برای انجام مذاکرات بین افغانی 
بالفاصله بعد از عید قربان آماده اســت. دولت کابل هنوز دربــاره این موضع طالبان 

اظهار نظر نکرده است. 

آمادگی طالبان برای آغاز مذاکرات با کابل بعد از عید قربانتظاهرات هزاران اسرائیلی مقابل دفتر نتانیاهو در قدس

با تبدیل موزه ایاصوفیه اســتانبول به مسجد، روز 
گذشته )جمعه( پس از ۸۶ ســال دوباره در این محل 
نماز جمعه برگزار شــد. به گزارش آناتولی، عمر بنای 
کنونی ایاصوفیه به قرن ششم میالدی می رسد که به 
عنوان یک کلیسای ارتدوکس در قسطنطنیه، پایتخت 

امپراتوری روم شرقی ساخته شد. 
با قدرت گرفتن عثمانیان این کلیســا 9 قرن پس 
از ایجادش به مســجد تبدیل شــد و با شکل گرفتن 
ترکیه امروزی ایاصوفیه در سال ۱9۳۴ موزه شد. این 
بنا یکی از جاذبه های اصلی گردشگری در استانبول و 
جزو میراث جهانی یونسکو اســت. حاال با اعالم رجب 
طیب اردوغان، دوباره در ایاصوفیه نماز جمعه برگزار 
شــد. دادگاهی در ترکیــه یک ماه پیش در بررســی 
وضعیت ایاصوفیه به عنوان موزه حکم داد اســتفاده از 
 آن به عنوان هر مکانی جز مســجد قانوناً مجاز نیست. 
تصمیم ترکیه بــرای تبدیــل ایاصوفیه به مســجد 

بــا انتقادهای زیــادی روبــرو شــده و از جمله پاپ 
 فرانســیس، رهبر کاتولیک های جهان، آنرا دردناک 
خوانــده اســت. گروه هــای اســالم گرا در ترکیــه 
از بازگشــت ایاصوفیــه بــه وضعیــت مســجد 
اســتقبال کرده اند امــا منتقدان ســکوالر اردوغان 
بــا ایــن کار مخالفند. وزیــر دیانــت در ترکیه گفته 
 ایــن مســجده می تواند تــا هــزار نمازگــزار را در 

خود جای دهد.

بر اساس اعالم کاخ ســفید، رئیس جمهور آمریکا 
در گفتگوی تلفنی با همتای روســی خود به بحث در 
خصوص تالشها برای شکست همه گیری کروناویروس 
همراه با تداوم روند بازگشــایی اقتصــادی در جهان 
و همچنین مســائل دیگری نظیر رقابت تســلیحاتی 
بین روســیه، آمریکا و چین پرداخته است. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، کاخ ســفید اعالم داشت، دونالد 
ترامپ، همچنین در ایــن گفتگوی تلفنی با والدیمیر 
پوتین ابراز امیــدواری کرده که جلــوی یک رقابت 
تسلیحاتی ســه جانبه پرهزینه میان چین، روسیه و 
آمریکا گرفته شود و مشــتاق به حصول پیشرفت در 
مذاکرات آتی مربوط به کنترل تســلیحات در شــهر 
وین است. واشنگتن و مســکو در تدارک برای داشتن 
مذاکراتی در خصــوص یک معاهده جانشــین برای 
معاهده کنترل تسلیحاتی موسوم به استارت جدید که 
زرادخانه های هسته ای آنها را محدود می کند هستند. 

با این حال چین تاکنون تسلیم فشارهای دولت ترامپ 
برای پیوستین به مذاکرات سه جانبه کنترل تسلیحات 
با شرکت سه کشور نشده و گفته که زرادخانه هسته ای 
آن خیلی کوچکتر از زرادخانه های آمریکا و روســیه 
است. بر طبق اعالم کرملین همچنین رهبران آمریکا و 
روسیه در گفتگوی میان خود فوریت داشتن مذاکراتی 
دوجانبه در مورد ثبات راهبردی و کنترل تســلیحات 

را تایید کردند.

برپایی اولین نماز جمعه در ایاصوفیه پس از نزدیک به یک قرنگفتگوی تلفنی ترامپ و پوتین درباره رقابت تسلیحاتی و مقابله با کرونا

خبرخبر


