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رویدادی که خروج سفیر فلسطین از ابوظبی 
را در پی داشت؛  

امضای رسمی اولین قرارداد 
همکاری امارات و اسرائیل

منابع خبــری از امضای رســمی توافقنامه 
همکاری میان دو شــرکت اماراتی و اسرائیلی 
درباره کرونــا پــس از توافق دو طرف بر ســر 
عادی سازی روابط خبر دادند. به گزارش شبکه 
اسکای نیوز عربی، شرکت اپکس امارات اعالم 
کرد که بــه منظور همکاری در زمینه توســعه 
تحقیقــات و پژوهش های مربــوط به ویروس 
کرونا، یــک توافقنامه تجاری اســتراتژیک را 
با گروه اســرائیلی »ترا« امضا کرده اســت. در 
همین حال، خبرگزاری رســمی امارات اعالم 
کرد که هدف از امضای این توافقنامه؛ توســعه 
و تقویــت تحقیقــات و پژوهش هــای مربوط 
به کرونا و بهبود عملکرد دســتگاه تســت این 
ویروس برای کمک به تسریع و تسهیل فرآیند 
آزمایش و تامین انجام آن با دقت باال برای همه 
افراد جامعه بر اساس بهترین شیوه های جهانی 
است. طبق این گزارش، خلیفه یوسف خوری، 
رئیس هیئت مدیره اپکــس در جریان امضای 
این توافقنامــه اظهار کرد: از آغــاز همکاری با 
مجموعه اسرائیلی ترا که نخستین کسب و کار 
برای گشایش تجارت، اقتصاد و شراکت کارآمد 
میان بخش های کســب و کار امارات و اسرائیل 
از طریق تقویــت تحقیقات و پژوهش های ویژه 
کرونا به شمار می آید، خوشــحالیم. در مقابل، 
رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی ترا هم ابراز 
امیدواری کرد که این همکاری اهداف مورد نظر 
را به ویژه در این شرایط استثنایی محقق کند. 
پنجشنبه شب واشنگتن، ابوظبی و تل آویو طی 
بیانیه ای مشــترک اعالم کردند که با وساطت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، محمد بن 
 زیاد، ولیعهد ابوظبی و بنیامین نتانیاهو نخست 
وزیر اســرائیل برای آغاز روابط رسمی به توافق 
رســیدند. کمی پس از این مخابره این رویداد 
مهم، منابع خبری امارات اعالم کردند که سفیر 
فلسطین در واکنش به توافق عادی سازی روابط 
امارات با رژیم صهیونیستی، این کشور را برای 
همیشــه ترک کرد. جبریل الرجوب، دبیرکل 
کمیته مرکزی جنبش فتح اعالم کرد، ســفیر 
فلسطین در امارات این کشور را ترک کرده است 
و هرگز به این کشور باز نمی گردد. وی در ادامه 
افزود، توافق میان امارات و اسرائیل خنجری از 
پشت به فلسطینیان و تمامی مسلمانان و امت 

عربی است. 

از ســوی دیگر، نبیل ابوردینه، ســخنگوی 
ریاست تشکیالت خودگردان فلسطین تاکید 
کرد، امــکان ندارد در برابر نابــودی طرح صلح 
عربی، زیر پاگذاشــتن تصمیمات اتخاذ شــده 
در نشست سران کشــورهای عربی و اسالمی و 
قطعنامه های شورای امنیت یا پایمال کردن و 
بی توجهی به حقوق فلسطینیان و در راس آن 
مقدسات سکوت کرد. ابوردینه همچنین عنوان 

داشت، تصمیم ملی فلسطین فروشی نیست.
در این میان، حمــد بن جاســم آل ثانی با 
انتشار رشــته توئیت هایی در حساب کاربری 
خود در مورد توجیهات امارات برای این توافق و 
اظهاراتی مبنی بر اینکه این توافق در توقف طرح 
الحاق اسرائیل نقش داشته است، گفت که اعراب 
حاشیه خلیج فارس باهوش تر از آن هستند که 
برای آنها توجیهات واهی همچون توقف تصمیم 
الحاق اراضی و نماز در مسجداالقصی را در سایه 
سســتی مواضع کنونی عربی مطرح کنیم. وی 
با بیان اینکه نیازی بــرای این توجیهات وجود 
ندارد، تاکیــد کرد که با صلح و بــا روابط برابر با 
اســرائیل موافق اســت. حمد بن جاسم تاکید 
کرد که مردم فلسطین به هیچ کس این وکالت 
و اختیــار را نداده اند تا به جای آنهــا، در مورد 
آینده شان تصمیم گیری کند. در همین راستا 
روزنامه کویتی »القبس«، منابع آگاه دولتی در 
کویت بر موضع ثابت این کشور در قبال مسأله 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تاکید 
کردند. روزنامه القبس به نقــل از منابع مذکور 
نوشــت: موضع کویت نســبت به عادی سازی 
روبط با رژیم صهیونیســتی ثابت است و هرگز 
تغییر نخواهد کرد. منابع دولتی کویت همچنین 
اعالم کردنــد: کویت بر موضع خود پافشــاری 
دارد و آخرین کشــوری خواهد بود که اقدام به 

عادی سازی روابطش با اسرائیل می کند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

چنــد روز پیش شــاهد برگزاری 
لویه جرگه مشورتی در کابل با حضور 
حدود 3هزار تن از سران قبایل و اعضای 
طیف های مختلــف دینــی و قومی 
بودیم که سر و صدای زیادی به پا کرد. 
جلســه ای که برای آزادی 400 تن از 
خطرناکترین زندانیان طالبان برگزار شد 
تا دولت اشرف غنی بتواند تبعات آزادی 
این اشخاص را، میان خود و سایر نفرات 
تقسیم کند. در این مســیر بسیاری از 
تحلیلگران به این نتیجه رســیدند که 
این روند و آزادی زندانیان طالبان توسط 
دولت افغانستان صرفاً مدلی از اعمال 
فشار بر کابل است که در پِس آن ایاالت 
متحده  قــرار دارد. اینکه آمریکایی ها 
در این مسیر چه هدفی دارند و عموماً 
منافعشان چگونه از این طریق تامین 
می شود، موضوعی است که بخشی از 
آن به مسائل میدانی و بخش دیگر، به 
مسائل سیاسی مربوط می شود. در حوزه 

سیاسی همانگونه که تمام دنیا می دانند، 
طالبان با آمریکا نه تنها پای میز نشست، 
بلکه اقدام به عقد یک قرارداد با ابهام های 
فراوان کرد. در این قرارداد صریحا آمده 
است که فقط نیروهای آمریکا در امان 
هستند و این به معنای اعالم جنگ علیه 
دولت فعلی کابل است. همچنین طالبان 
در این قرارداد آزادی بی قید و شــرط 
زندانیان خود را خواســتار شده است 
که حدود 4700 نفر آنها آزاد شــده اند 
و تنهــا 400 نفر از آنهــا در زندان های 
دولتی افغانستان  هســتند که هفته 
اخیر دولت افغانستان حکم آزادی آنها 
را امضا کرد و حاال آنها در حال آزاد شدن 
هستند. همین موضوع است که باعث 
می شــود آن بخش از توافق طالبان که 
صرفاً سیاســی اســت وارد داالن های 
تاریک مسائل میدانی و عملیاتی شود. 
بر این اســاس تمام ایــن توافق به این 
جهت بود که طالبان بتواند به آمریکا و 
متحدانش بفهماند که بعد از 19 سال 
جنگ و خونریزی، این طالبان است که 
همچنان دست برتر را در حوزه میدانی 
و نظامــی دارد. آمریکایی هــا در زمان 

ترامپ به این نتیجه رسیدند که قدرت 
طالبان در حوزه عملیاتی بسیار باال رفته 
و همین موضوع آنها را نگران کرد. بارها و 
بارها دفتر معاونت سازمان ملل متحد 
در افغانستان )یوناما( اعالم کرده بود که 
کارمندان این دفتر توسط عناصر طالبان 
تهدید به مرگ و آدم ربایی شده اند و حتی 
برخی از آنها به دلیل شدت بارِ روانی، از 
افغانستان گریختند و به اروپا پناهنده 
شدند. از جهتی دیگر پنتاگون برای اینکه 
بتواند افکار عمومی جهان را با خود و علیه 
طالبان هماهنگ کند و به همه بگوید که 
لشگرکشی آنها بی هدف نبوده است، 
اقدام به انتشار مطالب و اخبار جهت دار 
کرد. بــه عنوان مثال از حدود 3 ســال 
پیش ما شــاهد آن هســتیم که حتی 
اگر یک سرباز آمریکایی در افغانستان 
مجروح می شود، رسانه های آمریکا آن را 
با شدت تمام انعکاس می دهند تا بتوانند 
حضور خود را مجاز و الزم جلوه دهند. 
از سوی دیگر بسیاری از گزارش هایی 
که توسط گزارشگران ســازمان ملل 
منتشر می شود، صریحا نشان می دهد 
که طالبــان همچنان با دوســت و یار 

قدیمی خود یعنی سازمان تروریستی 
القاعده در ارتباط است و بخشی از طالبان 
هم با داعش ارتباط گرفته اســت. این 
مولفه های ضد امنیت موجب شــده تا 
نه تنها امنیت افغانســتان بلکه امنیت 
پیرامونــی و فرامنطقه ای این کشــور 
مورد تهدید واقع شــود. همه می دانند 
که آزاد شــدن این حجــم از زندانیان 
طالبان آن هــم در زمانی که داعش در 
حال فعالیت در مناطق شرقی و شمال 
شرقی افغانستان مانند والیت ننگرهار 

هستند، می تواند به مثابة کشیدن ضامن 
یک نارنجک باشد. اینکه دولت به طالبان 
تعهد آزادســازی زندانیانــش را داده، 
موضوعی است که بیش از همه چیز در 
آن، فشار ایاالت متحده موردنظر است؛ 
چراکه طالبان اساساً دولت افغانستان را 
به رسمیت نمی شناسد و همین مساله 
سوال های بسیار جدی در مورد وضعیت 
صلح افغانستان و همچنین مذاکرات 

بین االفغان به وجود آورده است. 
چرا اروپا نگران است؟   

روز شنبه طالبان با انتشار بیانیه ای و 
دقیقاً قبل از آنکه مذاکرات بین االفغان 
شروع شود، اعالم کرد که دولت اشرف 
غنی، رئیس جمهوری افغانستان را به 
عنوان یک سیستم مشروع به رسمیت 
نمی شناســد. در بیانیه این گروه آمده 
است که دو روز زودتر، مشاور دولت کابل 
اعالم کرد که اصطالح بین االفغان ها که 
بیانگر روند مذاکره است، نادرست بوده و 
مذاکرات باید بین دولت کابل و طالبان 
در کنار دیگر مالحظات صورت بگیرد. 
بیانیه طالبان چند روز پس از برگزاری 
لویه جرگه منتشر شد که در آن آزادی 
400 زندانی طالبان به عنوان حســن 
نیت دولت کابل یک نقطه عطف بزرگ 
تایید شد و به نظر می رسد که راهی به 
سوی مذاکرات بین االفغان ها باز کرد. 
این در حالی است که زلمای خلیل زاد، 
فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان 
روز گذشته )یکشــنبه( خواستار آغاز 
بی درنگ گفتگوها میان افغان ها شد. 
او در پیامی در صفحة تویترش با انتقاد 
از حمله به فوزیــه کوفی، عضو هیئت 
مذاکره کنندۀ کابل از تمامی طرف  ها 
خواست تا روند صلح را سرعت بخشند 
و هر چه زودتر، مذاکرات بین االفغان را 
آغاز کنند. اینکه طالبان دولت را قبول 
ندارد و بــه آن »اداره کابل« می گوید، 
موضوعی است که از سال 2001 تاکنون 
ادامــه دارد اما موضوع اینجاســت که 
روند مذکور و تبعــات آن به اینجا ختم 
نمی شود. بسیاری از کشورهای اروپایی 
که از ســال 2001 میــالدی تاکنون 
تحت عنوان سازمان پیمان آتالنتیک 
شــمالی )ناتو( با آمریکا در افغانستان 
حضور داشتند، حاال نگران این هستند 
که با آزاد شــدن زندانیان طالبان و به 
خصوص 400 تن از خطرناکترینِ  آنها، 
نه تنها نظامیان خود در خاک افغانستان، 

بلکه شهروندان و خاک کشورهایشان 
مجدداً مورد تهاجم قرار بگیرند. نمونه 
آن را می توان ابراز نگرانی فرانسه، هلند 
و اتریش دانست. برای مثال وزارت امور 
خارجه فرانسه اعالم کرد که این کشور 
از دولت افغانســتان خواسته آن دسته 
از ســتیزه جویان طالبان که به کشتن 
شهروندان فرانســوی محکوم شده اند 
را مشــمول تفاهم نامه آزادی زندانیان 
نکند. بر این اساس، پاریس از وجود چند 
تروریســت محکوم به قتل شهروندان 
فرانسوی در افغانستان، در میان کسانی 
که قرار است آزاد شوند، به شدت نگران 
است و فوراً از دولت افغانستان خواسته 
است که آزادی این تروریست ها را عملی 
نکند. این در حالیست که مخالفت بر سر 
آزادی زندانیان، که در میان آن ها کسانی 
متهم به ارتباط با برخی از خونین ترین 
حمالت افغانســتان نیز حضور دارند، 
همین حاال هم مذاکرات صلح را ماه ها 
به عقب انداخته است و به همین دلیل 
بسیاری از مقامات و تحلیلگران معتقدند 
که طالبان مایل بــه گفت وگو در قالب 
مذاکرات بین االفغان نیست. سرباز زدن 
طالبان از مذاکره در پرتو آزادی حدود 
5200 نفر زندانی ایــن گروه، می تواند 
برای اروپایی ها و به طور کلی کشورهای 
عضو جامعه اطالعاتی غرب خطرناک 
باشــد؛ چراکه آنها معتقدند طالبان با 
آزاد شدن پتانســیل میدانی خود، به 
دنبال آن خواهد بود که با اعمال فشار بر 
کابل بتواند اوضاع را به نفع خود هدایت 
کند و اینجاست که نام امارت اسالمی 
و همچنیــن رابطه با القاعــده مجدداً 

برجسته می شود. 

نگرانی فرانسه از آزادی زندانیان طالبان و احتمال بن بست در بین االفغان 

تکرار سپتامبر سیاه؛ آنچه اروپا را می ترساند! 
مخالفت بر سر آزادی 

زندانیان، که در میان آن ها 
متهم های ارتباط با برخی 

از خونین ترین حمالت 
افغانستان نیز حضور دارند، 

همین حاال هم مذاکرات 
صلح را ماه ها به عقب 

انداخته است و به همین 
دلیل بسیاری از مقامات 

معتقدند که طالبان مایل به 
گفت وگو در قالب مذاکرات 

بین االفغان نیست

دفتر معاونت سازمان 
ملل متحد در افغانستان 

)یوناما( بارها اعالم کرده که 
کارمندان این دفتر توسط 

عناصر طالبان تهدید به 
مرگ و آدم ربایی شده اند 

و حتی برخی از آنها به 
دلیل شدت باِر روانی، از 

افغانستان گریخته و به اروپا 
پناهنده شده اند

جاری شدن چندین سیل در پی باران های موسوی در کره شمالی، رهبر این کشور را وادار کرد تا به اوضاع پیش آمده واکنش 
غیر معمولی نشان دهد که حاکی از یک وضعیت وخیم در این کشور منزوی در بحبوحه پاندمی کرونا است.  به گزارش یاهو نیوز، 
کره شمالی اعالم کرده، تا اول اوت سال جاری میالدی، نزدیک به 1500 هکتار شالیزار برنج سیل زده شده اند و حدود 730 خانه 
و 179 آپارتمان تخریب شده اند. باران ها در فصل های موسومی معموال به کره شمالی به 
خاطر نداشتن زیرساخت های الزم خسارت های جدی وارد کرده است. براساس برآوردها و 
مطالعات صورت گرفته، حدود 15 درصد از اراضی قابل کشت کره شمالی به خاطر سیل های 
دهه 1990 میالدی تخریب شده اند و بیش از دو میلیون تن نیز جان خود را از دست داده اند. 

اما کره شمالی مدعی است که در این دوران حدود 225 هزار تن جان باخته اند.

رئیس هیئت مذاکره کننده صنعا به شدت از دبیرکل سازمان ملل انتقاد و تأکید کرد کسی که نام عربستان را از لیست قاتالن 
کودکان حذف می کند به هیچ وجه حق صحبت کردن به اسم بشریت را ندارد. به گزارش شبکه خبری المسیره، محمد عبدالسالم، 
رئیس هیئت مذاکره کننده صنعا گفت: ائتالف صالحیت این را ندارد که درباره نفتکش صافر صحبت کند بلکه خود در موضع متهم 
و ایجادکننده این فاجعه قرار دارد. سازمان ملل نیز که در طول شش سال در برابر اقدامات 
ائتالف درباره نفتکش صافر سکوت کرده، متهم است و دبیرکل حق اظهارنظر ندارد. وی در 
توییتی نوشت: ائتالف عربی از آغاز تجاوز خود اجازه تعمیر و تخلیه نفتکش صافر را نداد و با 
وجود درخواست های مکرر ما اما کسی توجه نکرد. کسی که جنگ نسل کشی را علیه مردم 
به راه می اندازد و بدترین محاصره را ایجاد می کند به سرنوشت یک کشتی توجه نمی کند. 

درپی جاری شدن سیل در کره  شمالی؛

کیم ذخایر غذایی اختصاصی خود را به سیل زدگان داد!
در ارتباط با نفتکش صافر مطرح شد؛

انتقاد شدیداللحن انصاراهلل یمن از دبیرکل سازمان ملل

رئیس جمهور بالروس گفت، در تماس تلفنی روز شنبه 
با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از این کشور قول 
گرفته تا در صورت لزوم، کمک کامل و جامعی را به منظور 
تضمین امنیت بالروس بــرای آن فراهم کند.  به گزارش 
رویترز، مکالمه پوتین و الکســاندر لوکاشــنکو در حالی 
انجام شد که ده ها هزار نفر از مردم، بار دیگر به خیابان های 
مینسک آمدند تا خواستار استعفای لوکاشنکو و پیوستن 
کارکنــان بخش دولتی بــالروس، به مــوج اعتصابات و 

اعتراضات گسترده شوند. 
لوکاشــنکو که به فریب کاری در انتخابات یکشــنبه 
گذشته متهم شده، قبل تر نیز از پوتین درخواست کمک 
کرده بود؛ چرا که در حال دســت و پنجه نــرم کردن با با 
بزرگ ترین چالــش در دوران 2۶ ســاله حکومت خود و 
تهدید تحریم های جدید غرب اســت. این در حالی است 
که رابطه بین این دو متحد قدیمــی، از پیش از انتخابات 

دچار تقال و تنش شــده بود، زیرا روســیه یارانه هایی که 
دولت لوکاشنکو را سرپا نگه داشــته، کاهش داده است. 
روسیه، بالروس را به عنوان یک ســپر استراتژیک علیه 
ناتو و اتحادیه اروپا در نظر می گیــرد. خبرگزاری دولتی 
بلتا اعالم کرده که روســیه در اولین درخواســت، کمک 
 کامل و جامعــی را تأمیــن می کند تا امنیــت بالروس 

تضمین شود. 

جو بایدن، نامزد ریاست جمهوری دموکرات های آمریکا 
همچنان در نظرسنجی ها پیشــتاز است و پاندمی ویروس 
کرونا و بحران اقتصادی موجب شده است تا انتخابات ریاست 
جمهوری به رفراندومی درباره دونالد ترامپ تبدیل شــود. 
به نوشته روزنامه دیلی میل، شیوع کرونا دونالد ترامپ را از 
کارزارهــای انتخاباتی محبوبش محروم کرده اســت اما او 
بیشترین سخنرانی های کاخ ســفید را دارد تا همچنان در 
تیررس نگاه مردم باقی بماند. از طرف دیگر، بایدن 77 ساله 
تعداد کمتری مراســم های انتخاباتی دارد و بیشــتر زمان 
خودش را از اواسط مارس در خانه اش در ویلمینگتون ایالت 
دالور گذرانده اســت. برنامه های عمومی پراکنده بایدن، 
احتمال ابتالی او به کرونا را کاهــش داده اما در عین حال از 
احتمال گاف های او هم کاسته است. حال اگر نظرسنجی ها 
سنگ محک باشــد، حضور کم رنگ این نامزد دموکرات ها 
نتیجه مطلوبی داده است. وبســایت ریل کلیر پالتیکساز 

پیشــتازی 7.7 درصدی بایدن بر ترامپ خبر می دهد. الن 
لیختمن، استاد تاریخ در دانشگاه امریکن در واشنگتن است 
که از 19۸4 نتایج تمام انتخابات های ریاست جمهوری را به 
درستی پیش بینی کرده است، از جمله پیروزی 201۶ ترامپ. 
براساس پیش بینی سال 2020 او، بایدن که دو دوره معاون 
باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا بوده است، در 

انتخابات سوم نوامبر پیروز خواهد شد. 

لوکاشنکو: پوتین قول کمک به امنیت بالروس را دادترامپ در کانون توجه، بایدن پیشتاز نظرسنجی ها

خبرخبر


