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نیویورکتایمز؛
تحریم های ترامپ علیه سوریه به 

بحران انسانی دامن می زند
دولت دونالد ترامپ با نیت درهم شکســتن 
حکمرانی بشار اســد بر سوریه و متوقف ساختن 
جنگ داخلی که جان نیم میلیون نفر را گرفته، 
دست به اعمال ســخت ترین دور از تحریم های 
اقتصادی علیه این کشــور زده است؛ با این حال 
کارشناســان حوزه دیپلماســی و کمک های 
انسان دوســتانه نگــران این اســتراتژی بوده و 
می گویند که صــرف تحریم هــای اقتصادی، 
هرچقدر هم شدید باشند، تاثیری در آوردن بشار 
اسد به پای میز مذاکره نداشته و تنها باعث بدتر 
شدن بحران انسانی در ســوریه که در عین حال 
از بابت فروپاشی اقتصادی وخیم شده، می شوند. 
روزنامه نیویورک  تایمز در مطلبی درباره بی تاثیر 
بودن تحریم های دولت آمریکا علیه سوریه نوشته 
است: مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا می گوید، 
دولتش کمپین فشار علیه بشار اسد و حامیانش را 
تا زمانی که او با قطعنامه سازمان ملل در خصوص 
مذاکرات صلح و انتقال قدرت موافقت نکند پایان 
نمی دهد. منتقدان همچنین هشدار می دهند که 
دولت ترامپ در صورتی که رویکرد دیپلماتیک 
در قبال دولت سوریه و هم پیمانانش را با مجازات 
اقتصادی همراه نکند باعث به هدر رفتن اختیارات 
گســترده اعمال تحریمی که کنگره به آن داده، 
می شــود. جان ای. اســمیت، مدیر سابق دفتر 
کنترل دارایی های خارجــی وزارت خزانه داری 
آمریکا اظهار کرد: تحریم ها به تنهایی مشــکل 
را حل نمی کنند. دیدن اینکــه دولت آمریکا در 
سوریه کاری بجز گذاشتن مشــتی از نزدیکان 
حکومت در لیست تحریم نمی کند، سخت است 
درحالیکه آنها واقعاً اهمیتی به حضور نامشان در 

این لیست نمیدهند.
جدیدترین دور از تحریم هــای آمریکا علیه 
سوریه در چارچوب قانونی موســوم به »قانون 
حفاظت از غیرنظامیان سوری، سزار« که رئیس 
جمهور ترامپ ماه دسامبر با امضایش آن را رسما 
به قانون تبدیل کرد و از اواسط ژوئن اجرایی شد 
اعمال شده اند. آمریکا ادعا کرده که این تحریم ها 
شــدیدتر از تحریم های قبلی که از سال ۱۹۷۹ 
تاکنون، یعنی از زمان اعالم دولت سوریه به عنوان 
پشتیبان تروریسم از سوی واشــنگتن، اعمال 
شده اند، محسوب می شوند. این قانون به آمریکا 
اجازه می دهد داراییهای هر شــخص یا شرکتی 
که با دولت سوریه تعامل داشــته باشد را صرف 
نظر از ملیتشان، مسدود کند. این قانون همچنین 
روسیه و ایران را به عنوان حامیان اصلی بشار اسد 

هدف می گیرد.

اسمیت عنوان کرد: کنگره دارد به شرکت های 
سراسر جهان یک انتخاب می دهد. شما می توانید 
در صورتی که دوست داشته باشید با سوریه معامله 
داشته باشید اما اگر این کار را کنید با ریسک قطع 
شــدن از دالر و نظام مالی آمریکا روبرو میشوید. 
جوئل دی. ری برن، فرستاده ویژه وزارت خارجه 
آمریکا به سوریه اظهار کرد: این وضعیت همچنان 
به عنوان تابستان قیصر ادامه خواهد داشت و تا 
زمانی که حکومت سوریه و همپیمانانش کوتاه 
بیایند پایانی بــرای آن وجود نخواهد داشــت. 
همچنین شــرکت های بیمه به ســازمان های 
امدادرســان می گویند که برخــی فعالیت ها را 
پوشش نخواهند داد. دســتگاه های خودپرداز 
نیز کار نمی کنند و این باعث شده که کارمندان 
امدادرسان زمان زیادی را در صف ها برای بیرون 
کشیدن حقوق هایشان تلف کنند. کارشناسان 
می گویند شاید کل این وضعیت مستقیما مربوط 
به تحریم ها نباشــد اما ماهیت کلی تحریم های 
آمریکا حتی با وجود این که آنها ممکن است اجازه 
قانونی برای فعالیت در سوریه داشته باشند، باعث 
ترساندن شــرکت ها و فراری دادنشان از منطقه 
شده است. بسما آلوش، مشاور حقوقی و سیاسی 
شورای آوارگان نروژ، سازمان امدادرسانی که در 
سوریه فعالیت دارد، گفت: این یک شمشیر دو لبه 
اســت. اگر آمریکا دارد از یک چنین تحریم های 
گســترده و فراگیری برای دســتیابی به برخی 
اهداف سیاسی استفاده می کند توجه چندانی به 
تبعات ناخواسته آن نمی کند. وی افزود: در حالی 
که آمریکا این فشار مضاعف را بر مردم عادی عبور 
کرده از شــرایطی جهنمی اعمال می کند، باید 
تالش زیادی بکند تا نشان دهد دقیقا چطور دارد 

از این غیر نظامیان محافظت می کند.

فرشادگلزاری

عصر روز سه شــنبه انفجارها و 
آتش ســوزی عظیمی در یک انبار 
حاوی نیتــرات آمونیــوم و بنزین 
در بندر بیــروت روی داد. خبرنگار 
المیادین در همــان لحظات اول از 
ده ها کشــته و صدها زخمی در این 
حادثه خبــر داد اما اعالم کرد منابع 
امنیتی تروریستی بودن حادثه را رد 
کرده اند. در همان ساعات اولیه منابع 
امــدادی و مدیریت بحــران لبنان 
اعالم کرد که به دلیل شدت انفجار 
و آتش ســوزی، تعداد مصدومان و 
زخمی ها بسیار باالست و صدها تن 
به بیمارســتان های اطراف منتقل 
شدند. حمد حســن، وزیر بهداشت 
لبنان در بدو حادثه اعالم کرده بود 
که در پی این انفجار، آمارهای اولیه 
حکایت از این دارد که تعداد کشته 
شدگان از مرز ۶۳ تن گذشته و بیش 
از ۳۰۰۰ تن زخمی شــده اند، اما با 
گذشت کمتر از 24 ساعت مشخص 
شــد که بیش از ۱۰۰ نفر کشــته و 
بــاالی 45۰۰ نفر زخمــی در این 
حادثه به ثبت رســیده است. شدت 
انفجار به حدی بوده که بســیاری از 
شیشه های ساختمان های منطقه 

و خودروهــا فروریخــت و میزان 
خسارات مالی بسیار باال برآورد شده 
اســت. بر اســاس گفته های منابع 
امنیتی لبنان شدت انفجار حاصل از 
اشتعال انبار شماره ۱2 بندر تجاری 
بیروت بوده است که اتفاقاً این انفجار 
در نزدیکــی خانه ســعد حریری، 
نخست وزیر ســابق لبنان در مرکز 

بیروت رخ داد. 
خبرگزاری آناتولی دقایقی پس 
از انفجار اعالم کرد که حال ســعد 
الحریری خوب است و ولید جنبالط، 
رهبر حزب سوسیال پیشرو و پسرش 
تیمور برای اطمینان از ســالمتی 
حریری به دیدارش رفتند. شــدت 
انفجار به حدی باال بوده که مشــاور 
ســفارت روســیه در بیروت کمی 
بعد از انفجــار در توئیتر خود اعالم 
کرد که ساختمان سفارت خسارت 
دیده و یکــی از کارمندانش در اثر 
انفجار زخمی شده است. همه فکر 
می کردند که این یک فاجعه بسیار 
عادی و ســاده اســت اما زمانی که 
گرد و غبارها فرو نشست، و تصاویر 
اولیه از محل و اطراف حادثه منتشر 
شــد به یکباره همه جــای دنیا در 
حیرت تمام با انگشتان خود، لبنان 
و اخبار منعکس شــده از آنجا را به 
یکدیگر نشان دادند. حجم تخریب 
به حدی باال بود که مــروان عبود، 

اســتاندار بیــروت پــس از بازدید 
از محــل حادثه اعالم کــرد میزان 
خسارت های وارده حدود سه تا پنج 
میلیارد دالر و چه بســا بیشتر است 
و عالوه بر این صدها تن از ســاکنان 
بیروت اکنون مســکن ندارند. نکته 
عجیب و غریب و تاسف بار این است 
که منابع امــدادی و درمانی اعالم 
کرده انــد که بیــش از 5۰ نفر بر اثر 
این انفجار مفقود شده اند. مجموع 
این داده هــا نه تنها باعث شــد که 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد 
به درخواست گروه عربی، جلسه ای 
برای بررسی این حادثه معین کند 
بلکه ســیل عظیمــی از اظهارنظر 
سرازیر شد. عالوه بر مقامات ایران، 
سیاســتمداران و مقامــات دولتی 
کشــورهایی مانند آلمان، آمریکا، 
چین، روســیه، ترکیه، فرانســه، 
بریتانیا، مصر، قطر، کویت، بحرین، 
امارات متحده عربی، عمان، الجزایر، 
تونس، عراق، سوریه و همچنین نایف 
الحجرف، دبیرکل شورای همکاری 
خلیج فارس ضمن اعالم همدردی 
با مردم و دولــت لبنان اعالم کردند 
که آماده ارسال کمک های خود به 
بیروت هســتند. بر این اساس قرار 
است، پنج هواپیما حامل کمک های 
انسانی روســیه به لبنان فرستاده 
شــود. این هواپیماهــا، متعلق به 

وزارت وضعیت اضطراری روســیه 
اســت که شــامل یک بیمارستان 
سیار به همراه گروهی از پزشکان و 
نیروهای وضعیت اضطراری خواهد 
بود. ترکیه، قطر و عراق هم قرار است 
بیمارســتان های صحرایی و سیار 
خود را طی 48 ساعت آینده در لبنان 
راه اندازی کنند. در داخل، حزب  اهلل 
لبنان طرح اهدای خون را در تمامی 
مراکز درمانی و بیمارستان های این 
کشور در همبستگی با زخمی های 
انفجار بندر بیروت کلید زده است. 
مشکل اصلی در اینجاست که حادثه 
بندر بیــروت در حالــی اتفاق افتاد 
که نیم بیشتری از بیمارستان های 
لبنان درگیر بیماران مبتال به کرونا 

هســتند و به همین دلیــل برخی 
از ایــن بیمارســتان ها در پی ورود 
صدها نفر از مجروحــان انفجار به 
بخــش اورژانس، ناگزیــر به تخلیه 
بیماران کرونایی شــان شده اند. به 
موازات این وضعیــت باید متوجه 
بود که لبنان توســط ایاالت متحده 
همچنان تحریم است و منابع مالی 
برای خرید دارو به اندازه نیاز وجود 
ندارد. در این میــان آنچه که برای 
بسیاری از تحلیلگران تعجب آور بود، 
میدان داری رســانه های عربستان 
سعودی در این بحران بود. تمام دنیا 
بر این اتفاق نظر هســتند که انفجار 
مذکور یک حادثه بوده اما شــبکه  
العربیه با اصرارهای عجیب و غریب 
خود معتقد اســت که این انفجار در 
انبار مهمات حزب اهلل لبنان صورت 

گرفته است. 
منشاانفجارچهبود؟

مهمترین و اصلی ترین ســوالی 
که همچنان برای تمام دنیا بی سوال 
باقی مانده این است که این حجم از 
انفجار چگونه پدید آمد؟ بر اســاس 
اطالعات موجود منشــا این حجم 
از انفجار و قدرت تخریب باالی آن، 
دپوی 2۷5۰ تُن نیتــرات آمونیوم 
در انبار شــماره ۱2 بندر بیوت بوده 
اســت، اما این تمام ماجرا نیســت. 
بر اســاس آنچه که استاندار بیروت 
گفته اســت، این محموله در سال 
2۰۱4 میــالدی توقیــف شــده و 
بدون رعایت اصل ایمنی، توســط 
مقامات قضایی انبار شده بودند. این 
موضوع درست اســت اما استاندار 
بیــروت همه چیــز را بــه صورت 
شــفاف بیان نکرده اســت. حدود 
۶ســال پیش )2۰۱4( یک کشتی 
اوکراینی محموله نیترات آمونیوم 
را به ســفارش دولت وقت لبنان که 
 سعدالحریری نخست وزیرش بود، 

وارد بندر بیروت می کند. 
گفته می شــود که این محموله 
توسط دولت لبنان و برای ارسال به 
مخالفان سوری سفارش داده شده 
بود اما گویا در بحث پرداخِت هزینه 
آن میان دولت لبنــان و یک طرف 
دیگر اختالف پیــش می آید و به هر 
ترتیب ایــن محموله بــه مخالفان 
دولت سوریه تحویل داده نمی شود 
و در انبار شــماره ۱2 بنــدر بیروت 
ذخیره می  شــود. دپوی نیترات در 

حالی رخ داده بود کــه در آن زمان 
بر اســاس پیمان های طایفه ای که 
در ســاختار سیاســی -   اقتصادی 
لبنان منعقد شــده بــود، مدیریت 
بندر بیروت به »حزب المستقبل« 
که جریان نزدیک به سعد الحریری 
است، تحویل داده شده بود. به این 
دلیل بســیاری از مقامــات دولت 
لبنــان معتقدنــد عمــاًل انتصاب 
این انفجــار به حزب اهلل نادرســت 
است؛ چراکه جریان المستقبل که 
مخالف حزب اهلل به حساب می آید، 
نمی گذارد پای این جریان به قطب 
اقتصادی لبنان یعنی »بندر بیروت« 
باز شــود. همین موضوع باعث شده 
تــا گمانه زنی های زیــادی در این 
خصوص صورت بگیرد، مانند اینکه 
چرا در زمان انفجــار، هیچکدام از 
مقامات ارشــد بندر بیروت در این 
موقعیت حضور نداشته اند! مشکل 
دیگر این است که سعد الحریری، به 
جای آرام کردن اوضاع، با تاختن بر 
نخست وزیِر پس از خود، دولت او را 
مسئول و مقصر اصلی انفجار مذکور 

دانسته است. 
اینکــه میشــل عــون، رئیس 
جمهوری لبنان از مجازات عامالن 
این حادثه ســخن می گوید، نشان 
می دهد که عالوه بــر بی مواالتی و 
بی مســئولیتی، رگه های مشکوک 
در این پرونده وجود دارد که بخشی 
اعظم آن بــه داخل لبنــان مربوط 
است. به هر حال تنها نگرانی فعلی، 
پیوند خــوردن تبعــات منفی این 
حادثه بــه مشــکالت اقتصادی و 
داخلی لبنان اســت کــه اگر خوب 
مدیریت نشود می تواند با تحریک از 
خارج، باعث سقوط دولِت »حسان 

َدیاب« شود.     
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تکرار هیروشیما با 5 میلیارد دالر خسارت! 
اینکهمیشلعون،

رئیسجمهوریلبنان
ازمجازاتعامالناین
حادثهسخنمیگوید،

نشانمیدهدکهعالوهبر
بیمواالتیوبیمسئولیتی،
رگههایمشکوکدراین

پروندهوجودداردکه
بخشیاعظمآنبهداخل

لبنانمربوطاست

حادثهبندربیروتدرحالی
اتفاقافتادکهنیمبیشتری
ازبیمارستانهایلبنان

درگیربیمارانمبتالبهکرونا
هستندوبههمیندلیل

برخیازاینبیمارستانها
درپیورودصدهانفراز

مجروحانانفجاربهبخش
اورژانس،ناگزیربهتخلیه

بیمارانکروناییشان
شدهاند

چندین تن از رهبران کشورهای مســلمان از جمله دیپلمات های رده باال، محدودیت ها در کشمیر هند را محکوم کرده و 
خواستار آن شدند که هند نیروهای مسلح خود را این منطقه خارج کند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، آداما نانا، رئیس شورای 
حقوق بشر سازمان همکاری  اسالمی در وبیناری که توسط انجمن جهانی آگاهی از کشمیر ترتیب داده شده بود، سخنرانی ایراد 
و محدودیت های یک ساله و خاموشی ارتباطات در کشمیر تحت کنترل هند را محکوم 
کرد. آداما نانا اظهار کرد: دولت هند فعاالن حقوق بشر و مردم بی گناه را به اتهامات اشتباه و 
تحت قوانین حقوقی سخت و بی رحمانه، آزار می دهد که این نقض جدی حقوق بین الملل 
به حساب می آید. وی افزود: ادامه دار شدن قرنطینه، باعث خسارت عظیم اقتصادی برای 
منطقه و ساکنان کشمیر شده و این موضوع از آنجایی که هند به دنبال پیگرد سیستماتیک 

مسلمانان کشمیری بوده، به شدت مایه تأسف است. 

بعد از گزارش ها مبنی بر تالش »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای دور زدن حزب آبی وسفید به ریاست 
»بنی گانتز« و کنار گذاشتن او از توافق کابینه چرخشی، اکنون گفته می شود که گانتز هم بی کنار ننشسته و به دنبال ضربه زدن به 
نتانیاهو است. شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی بامداد روز گذشته )چهارشنبه به وقت تهران( گزارش داد که معتمدان گانتز و 
اعضای پارلمانی حزب آبی وسفید به دنبال تصویب طرحی هستند که مانع از حضور دوباره 
نتانیاهو در انتخابات سراسری آینده در فلسطین اشغالی به دلیل پرونده های فساد می شود. 
تداوم اختالف نظر حزب آبی وسفید با حزب لیکود بر سر الیحه بودجه، باعث شده نتانیاهو 
به فکر برگزاری انتخابات زودهنگام بیافتد. لیکود بودجه  یک ساله با فراگیری کمتری را 
پیشنهاد داده اما حزب آبی وسفید تاکید می کند الیحه بودجه باید دو ساله تنظیم شود. 

مهلت نهایی برای تصویب طرح بودجه،  پانزدهم آگوست )بیست وپنجم مرداد( است.

گانتز به دنبال تصویب قانون ممنوعیت نخست وزیری دوباره نتانیاهوابراز نگرانی رهبران مسلمان از وضعیت کشمیر

رئیس جمهــوری آمریکا بــار دیگــر مخالفتش را با 
رای گیری به صورت پســتی اعالم کرد و مدعی شد، در 
آن صورت نتایج انتخابات ریاســت جمهــوری نوامبر تا 
چند ماه پس از آن اعالم می شود. به گزارش پایگاه خبری 
هیل، دونالد ترامپ، بار دیگر بــر ادعایش مبنی بر اینکه 
رای گیری پُستی می تواند به تقلب منجر شود تاکید کرد و 
گفت: تقلب در انتخابات در سال جاری میالدی که درگیر 
کرونا هستیم، بیشتر خواهد بود. وی گفت: حاال به دلیل 
داشــتن ویروس ما باید در خانه بمانیم و میلیون ها برگه 
رای در سراسر کشور توزیع شود. این مساله باعث می شود 
تا نتایج انتخابات را در عصر روز سوم نوامبر اعالم نکنند. دو 
ماه بعد نتایج اعالم می شود. ترامپ افزود، این یک مساله 
مهم است چون مســائل زیادی در این بازه زمانی اتفاق 
می افتد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که کارزار 

انتخاباتی اش در چندین پرونده دادگاهی به دنبال پایان 
دادن به رای گیری به صورت پستی است و افزود: رای گیری 
به صورت پستی و غیابی خوب است اگر که شما براساس 
یک روند مشــخص عمل کنید. اظهارات ترامپ در حالی 
مطرح می شود که شــواهدی دال بر از طریق رای گیری 

پُستی وجود ندارد.

معترضان عراقی تصمیم خود برای شرکت در انتخابات 
زودهنگام سال آتی را به وجود تشکل های سیاسی جدید، 
آگاه از مشــکالت مردم و دارای رویکــرد انتفاضه مردمی 
جهت رقابت با احزاب سنتی و ممانعت از تداوم حضور آنها 
در عرصه به دســت گرفتن زمام امور کشور، کنترل دولت 
و تغییر شکل فعالیت سیاســی در عراق مشروط کردند. 
به گزارش العربی الجدید، در ماه های گذشــته با تشدید 
سرکوب ها علیه معترضان، تعدادی از فعاالن عراقی طرح 
راه اندازی یک تشــکل سیاســی را مطرح کردند. در این 
راستا جمعی از فعاالن بغداد تالش کردند به رایزنی با دیگر 
فعاالن در استان های مرکزی و جنوبی عراق ادامه دهند اما 
زنجیره ای از موانع که شــاید مهم ترین آنها شیوع ویروس 
کرونا بود، طرح را به تعویق انداخت. پس از آنکه مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق تاریخ انتخابات زودهنگام را 

ششم ژوئن ســال آتی تعیین کرد، این طرح دوباره مطرح 
شد. کارشناسان عراقی بر این باورند که الکاظمی و جناح 
سیاســی او یعنی حیدر العبادی، رهبر ائتالف نصر و برهم 
صالح، رئیس جمهوری عراق از گزینه تشــکیل احزاب و 
تشکل های سیاســی برای مقابله با تشکل های مذهبی و 

توقف تاثیر و نفوذ آنها در کشور حمایت خواهند کرد. 

ترامپ: شاید نتایج انتخابات با چند ماه تاخیر اعالم شود! شروط معترضان عراقی برای مشارکت در انتخابات زودهنگام 
خبرخبر

جهاننما


