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نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی هســته ای با اشاره به اینکه کشورمان یکی از 
قربانیان ســاح های کشتار جمعی است، بر حمایت کامل و قاطع ایران از پیمان منع کامل 

ساح های هسته ای تأکید کرد.
نمایندگان کشــورهای مخالف ساح های هسته ای روز جمعه در پی سه هفته بحث و 
بررســی طی نشستی در تاالر کنفرانس شماره یک مقر سازمان ملل متحد، متن پیمان )ان 
پی تی جدید( مبنی بر منع کامل ســاخت، آزمایش، تولید، اکتساب، تملک، انباشت، انتقال، 

استفاده و تهدید به استفاده از ساح هسته ای تحت هر شرایطی را به تصویب رساندند.
هیأت جمهوری اســامی ایران به سرپرستی رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس 
بین المللی انرژی هســته ای در پایان این نشست، حمایت ایران را از تاش های بین المللی 
برای امحای کامل ساح های هسته ای اعام داشت. نجفی در سخنانی پس از تصویب این 
معاهده، گفت: جمهوری اســامی ایران قویاً از هدف این معاهده در ممنوع کردن تملک و 

استفاده یا تهدید به استفاده از ساح های هسته ای در جهان حمایت می کند.
وی با اشاره به اینکه ایران خود یکی از قربانیان ساح های کشتار جمعی است، به فتوای 
رهبر معظم انقاب مبنی بر حرام بودن ساح های کشتار جمعی اشاره کرد و اقدام کنفرانس 
در اشاره به نقش رهبران مذهبی در تاش برای امحای کامل ساح های هسته ای در متن 
معاهــده را مورد تقدیر قرار داد. نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی هســته ای با 
یادآوری خطرات ساح های هسته ای رژیم صهیونیستی در منطقه حساس خاورمیانه گفت: 
پیشــنهاد ایران در ایجاد منطقه ای عاری از ساح هسته ای در خاورمیانه یکی از نمونه های 

تاش کشورمان برای رفع خطر این ساح ها از منطقه است.
بر اساس این گزارش، این معاهده برای نخستین بار 70 سال پس از استفاده آمریکا از 
ساح هسته ای در هیروشیما و 50 سال پس از انعقاد معاهده منع اشاعه ساح های هسته ای 
)ان پی تی(، از نظر حقوقی تملک، تولید، اســتفاده یا تهدید به استفاده از ساح هسته ای را 

تحت هر شرایطی به طور کامل ممنوع می کند.
همچنین، طبق این معاهده، دارندگان ساح هسته ای موظف هستند پس از الزم االجرا 
شــدن آن، فهرست ساح های هسته ای خود و تأسیسات تولید آن ها را به دبیرکل سازمان 
ملل اعام کرده و ســریعاً آن ها را از حالت عملیاتی خارج ســازند و سپس طبق یک برنامه 
زمان بندی شــده که باید به تصویب کشورهای عضو برســد، همه آن ها را تحت نظارت و 
راســتی آزمایی بین المللی منهدم کنند. طبق این معاهده کشوری که دارنده ساح هسته ای 
است و به عضویت این معاهده در می آید، باید زرادخانه هسته ای و تمامی تاسیسات مرتبط 

با آن را طی یک مهلت زمانی مشخص منهدم کند.
هدف اصلی معاهده ممنوعیت ساح هسته ای، ایجاد هنجار حقوقی برای بدنام کردن 
دارندگان ســاح هسته ای و اعمال فشار سیاسی برای اجرای تعهدات خلع ساح هسته ای 
است. مذاکره و تدوین این معاهده بیانگر نارضایتی عمیق و گسترده کشورهای غیر هسته ای 
عضو »ان.پی.تی« از وضعیت تبعیــض آمیز حاکم آن به ویژه اجرایی نکردن تعهدات خلع 
ســاح هسته ای است. کشورهای دارنده ساح هسته ای عضو ان پی تی که داشتن ساح 
هسته ای و استفاده یا تهدید به استفاده از آن را حق قانونی خود می دانند، با هر گونه تاش 
و حرکتی برای ممنوعیت عام و غیر تبعیض آمیز ســاح هســته ای یا خلع ساح هسته ای 
مخالف هستند و به همین دلیل این دسته از کشورها حضور در این مذاکرات را تحریم کردند.

اکثر دول عضو ناتو و دیگر کشورهایی که تحت چتر هسته ای آمریکا هستند به خاطر 
فشار و دستور آمریکا، در این مذاکرات غایب بودند.

قرار اســت این معاهده در 29 شــهریورماه سال جاری با آغاز نشست عالی رتبه مجمع 
عمومی سازمان ملل برای امضا در نیویورک مفتوح گردد. گروه های حامی خلع ساح و سایر 
هواداران این پیمان می گویند که هرگز انتظار نداشتند که کشورهای دارای ساح هسته ای 

در اولین گام این پیمان را امضا کنند.
»بئاتریس فیهن« مدیر »کمپین بین المللی نابودی تســلیحات هســته ای« گفت: این 
پیمان تأکیدی بر ممنوعیت ساح هسته ای است که خود ریشه در قوانین انسان دوستانه دارد.

ساح های بیولوژیک، شیمیایی، مین های زمینی و بمب های خوشه ای در ابتدا مقبولیت 
فراوانی داشت، اما بر اساس پیمان هایی منع شد. طبق پیمان منع اشاعه ساح های هسته ای 
1968 که تقریباً تمام کشورهای هسته ای آن را امضا کرده اند، همه کشورها موظف هستند 

»پیگیر مذاکرات« برای پیشبرد خلع ساح هسته ای باشند.

مفاد معاهده »ان پی تی« جدید

محمد بابایی

الوقت: در دوئل محور مقاومت و آمریکا در شرق سوریه 
طرفي پیروز خواهد شد که منافع حیاتی در این منطقه دارد.

نظامیان آمریکایی و نیروهای ارتش سوریه و مقاومت 
در مقابل هم و دســت به ماشــه در شــرق سوریه صف 
کشــیده اند و هر لحظه ممکن اســت طرفین به یکدیگر 
شلیک کنند و جنگ گسترده آغاز شود، باوجود این دو طرف 
گام های خود را با احتیاط و با دقت برمی دارند تا حد ممکن 

از وقوع یک درگیری خودداری کنند.
روزي نیست که رســانه ها و اندیشکده هاي آمریکایي 

از احتمال جنگ بین ارتش ســوریه و نیروهای مقاومت و 
آمریکا در شــرق سوریه حرف نزنند؛ جایي که دو طرف بر 
سر تســلط بر مناطق تحت کنترل داعش رقابت مي کنند. 
مهم تر اینکه آمریکایي ها ترسي ندارند که نیت واقعي خود را 
آشکار کنند و علناً مي گویند پس از داعش باید بین مرزهاي 
عراق و ســوریه منطقه حائل ایجاد کــرد تا مانع از اتصال 
جغرافیایی بین عراق و سوریه شوند. ناظران معقتدند هدف 
اصلي آمریکا از ایجاد شــکاف در مرز عراق و سوریه تأمین 
امنیت اسرائیل هســت. اگر آمریکا موفق شود در مرزهاي 
شرقي سوریه و غربي عراق مناطق حائل ایجاد کند، نه تنها 
به این هدف خود دست پیدا می کند بلکه مي تواند عواقب 

جبران ناپذیري براي مقاومت در پي داشــته باشد و مهم تر 
اینکه ارزش  دستاوردهاي مقاومت در منطقه پایین مي آید.

باوجود برتــری تکنولوژی نظامــی و مجهز بودن به 
پیشــرفته ترین تجهیزات جنگی، دالیلي متعدي وجود دارد 
که نشــان مي دهد آمریکایي ها نمي خواهنــد در منطقه با 
مقاومت درگیر شوند. تحلیلگران آمریکایی معقتدند اقدامات 
این کشــور در شــرق ســوریه صرفاًً تاکتیکی بوده و فاقد 
اســتراتژی مطمئن برای خروج از بحران هستند. به همین 
دلیل بافاصله پس از درگیری های محدودی که نظامیان 
آمریکا با نیروهای مقاومت در این مناطق داشتند، اعام و 
تأکید کرده اند که حمات صرفاً دفاعی بوده و واشــنگتن 
قصد جنگ با ارتش ســوریه و یا متحدانش را ندارد.  یکی 
دیگر از مهم ترین دالیلی که آمریکایی ها نمی خواهند وارد 
تقابل با نیروهای مقاومت در ســوریه شــوند نگرانی آن ها 
از هدف قرار گرفتن نظامیان آمریکا در عراق اســت. گفته 
می شــود آمریکا هم اکنون در عــراق حدود 8 هزار نیروی 
نظامی دارد. بر اساس گزارش پایگاه اینترنتي فارن پالسي، 
بحث شــدیدي در میان مقامات کاخ ســفید درباره بحران 
ســوریه وجود دارد. در حالي که بعضي مقامات ارشد اصرار 
دارند آمریکا به مواضع ارتش سوریه و نیروهای مقاومت در 
سوریه حمله کند اما مقامات نظامي از جمله شخص جمیز 
ماتیــس، وزیر دفاع آمریکا قویا تقابل با محورمقاومت را در 
سوریه رد کرده است. مخالفت جیمز ماتیس در حالي است 
که او به داشــتن روحیه ضدایراني معروف است. وي قبًا 
فرمانــده نیروهاي آمریکایي در منطقــه بوده  و از نزدیک 

توانایي هاي نیروهاي مقاومت در هدف قرار دادن نیروهاي 
آمریکایي  را لمس کرده است.

چالش بزرگ دیگری که آمریکا برای پیشــبرد اهداف 
خود در شــرق ســوریه با آن مواجه است نبود یک نیروی 
زمینی مطمئن و قابل اعتماد اســت. در حالی که در شمال 
شــرقی کردها توانسته اند این مشــکل آمریکایی ها را تا 
حدودی برطرف کنند اما دشــمنی دیرینــه ترکیه با آن ها 
باعث شده واشنگتن خود را بین دو دشمن قدیمی و دیرینه 
قرار دهد و آمریکایی ها تاکنون با ایفای نقش دوگانه  تاش 
کرده اند موازنه ای بین کردهــا و ترکیه ایجاد کنند اما هر 
لحظه احتمــال درگیری بین کردها و ترک ها در شــمال 
ســوریه وجود دارد. در جنوب شرقی یعنی در گذرگاه مرزی 
تنف آمریکایی ها نتوانســته اند نیروی مناسبی و موثری را 
پیدا کنند و حمایت های آن ها از ارتش آزاد تاکنون با نتایج 
مثبتی برای واشــنگتن همراه نبوده است. برعکس آمریکا، 
برای محور مقاومت آزادســازی مناطق شــرقی سوریه و 
اتصال مرزهای این کشور با عراق از اهمیت حیاتی برخودار 
هست. ایجاد شکاف بین مرز عراق و سوریه می تواند ضمن 
ایجاد شکاف در مرز دو کشور و قطع اتصال جغرافیایی بین 
این دو واحد سیاسی، ارزش دستاورهای نیروهای مقاومت را 
با چالش جدی مواجه کند. رهبران و فرماندهان مقاومت با 
اقدامات و تاش های خود این پیام را به طرف مقابل انتقال 
داده اند که تحت هیچ شــرایطی حاضر نخواهند شد اجازه 
بدهند آمریکایی ها درســت در میانه محور مقاومت شکاف 

ایجاد می کنند.

دوئل آمریكا و مقاومت در صحرای شام

مجید آقابابایی مدیرکل امور مرزی وزارت کشــور اظهار داشــت: ساعت 20:00 پنجشنبه یک فروند لنج عربســتانی با ۴ نفرخدمه هندی در۴  مایلی غرب جزیره فارسی به دلیل تجاوز مرزی توسط 
گشتی های ندسا )نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی( مورد توقیف و جهت سیر مراحل  قانونی به سمت آب های ایران هدایت  و تحویل فرماندهی دریابانی می گردد.

وی افزود: این شناور صیادی از بندر دارین عربستان به آب های جمهوری اسامی ایران تجاوز کرد که با هوشیاری پاسداران منطقه دوم نیروی دوم دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی در آب های 
سرزمینی جمهوری اسامی ایران در استان بوشهر توقیف شد. آقابابایی تصریح کرد: چهار خدمه این شناور صیادی در این رابطه دستگیر شده اند که تحقیقات از آن ها ادامه دارد.

وی ادامه داد: نیروهای نظامی و انتظامی حفاظت از مرزهای آبی جمهوری اسامی ایران را یک اصل برای خود دانسته و ضمن احترام به همسایگان خود در حوزه خلیج فارس، اجازه تعدی و تجاوز 
به آب های جمهوری اسامی ایران را به هیچ کس نمی دهند و بر اساس پروتکل های بین المللی و حقوق دریاها با تجاوزگران برخورد خواهند کرد.

توقیف شناور 
سعودی در 

آب های ایران

امیر قطر
 در حبس خانگی

رسانه های لبنانی به نقل از رئیس پیشین پلیس 
دبــی گزارش دادند که امیر قطر هم اکنون در حبس 

خانگی قرار دارد.
به گــزارش الوقت به نقل از النشــره، ضاحی 
خلفان رئیس پلیس سابق دبی مدعی شد: قطر نباید 
به شورای همکاری خلیج فارس بازگردد مگر اینکه 
تابعیت 6 هزار نفری که تابعیت آن ها لغو و حقوقشان 

نقض شده است، بازگردانده شود.
وی در ادامــه ادعاهای خــود گفت: »حمد بن 
جاســم« وزیر خارجه ســابق قطر باید در فهرست 
حامیان اصلی تروریسم قرار گیرد. تمامی مشکات 
کنونی دوحه به خاطر حمایت قطر از تروریسم است.

رئیس پلیس ســابق دبی مدعی شد: »تمیم بن 
حمد آل ثانی« امیر قطر با فشارهای زیادی از سوی 
پدرش »حمد بن خلیفه« و »موزه« همسر وی مواجه 
است و آن ها تمیم را برای خروج از شورای همکاری 
خلیج فارس و یا کناره گیری از قدرت تحت فشــار 

قرار داده اند.
وی افزود که امیر قطر در حال حاضر به دستور 
پــدرش در کاخ خود در اقامت اجبــاری قرار دارد و 
تمامــی تماس ها با وی قطع شــده و یک خودروی 

پخش پارازیت در مقابل کاخ قرار داده شده است.
چهار کشور عربســتان، امارات، بحرین و مصر 
که پیش از این روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع 
کرده بودند، در بیانیه ای مشترک اعام کردند: عدم 
پذیرش درخواست های مطرح شده توسط قطر و رد 
هرگونه ســازش توسط دوحه انعکاسی از تمایل این 
کشــور برای ادامه سیاست ها با هدف بی ثبات سازی 
منطقه است و این رفتارها در تناقض با خواسته ها و 

منافع مردم قطر است.
این چهار کشــور در بیانیه مشترک خود تأکید 
کرده انــد که اقدامات سیاســی، اقتصادی و حقوقی 

بیشتری را علیه قطر وضع خواهند کرد.

نخســت وزیر پاکســتان در دیــدار بــا 
رئیس جمهور افغانســتان پیشنهاد این کشور 
مبنی بر مشــارکت هند در پروژه برق رسانی 

کاسا-1000 را رد کرد.
به گزاری الوقت به نقل از »اکسپرس نیوز«، 
»نواز شریف« نخست وزیر پاکستان در پاسخ 

به »اشرف غنی« رئیس جمهور افغانستان که 
پیشــنهاد داده بود هند نیز در پروژه مشترک 
راه داری چین و پاکستان شریک شود، گفت: 
هند در حال اســتفاده از ساح های مختلف 
علیه مردم کشمیر و نسل کشی در این منطقه 
اســت، ما چگونه می توانیم در این وضعیت 
با دهلی نو ارتباط اقتصادی برقرار کنیم؟ این 

شدنی نیست.
نواز شــریف طی ســخنرانی خود در این 
نشست ضمن بیان اهمیت فراوان این پروژه 
که قرار اســت کمبود برق در افغانســتان و 
پاکســتان را به میزان قابل توجهی حل کند، 
مخالفت صریح خود را با وارد شــدن هند به 
کشــورهای هم پیمان کاســا-1000 اعام 

کرد..
اجاس کاسا-1000 روز گذشته در حالی 
به پایان رســید که رســانه های پاکســتانی 
پیشنهاد اشــرف غنی و رد شدن آن از سوی 
نواز شــریف را دلیلی بر دست نیافتنی بودن 

اهداف این اجاس دانستند.
در این نشســت طرف ها درباره موضوع 
امنیــت در منطقــه به خصوص در کشــور 
افغانســتان به بحث و تبادل نظر پرداختند تا 
در این زمینه راه حل های مناسب و مشترکی 
برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، مقابله 
با قاچاق مواد مخدر و ســایر جرایم سازمان 

یافته را اتخاذ کنند.
الزم به ذکر است که قرقیزستان همسایه 
شــمالی تاجیکستان و افغانســتان همسایه 
جنوبی این کشور اســت. انتقال ناامنی های 
از طریق تاجیکستان  افغانســتان  موجود در 
به منطقــه آســیای مرکــزی و در نهایت 
روسیه نگرانی عمده کشورهای منطقه است 
که ایجــاد دیوار دفاعی بــرای مقابله با آن 
هزینه های نظامی زیادی برای کشــورهای 

آسیای مرکزی و روسیه داشته است.
در طــرح انتقال برق کاســا-1000 برق 
به  تاجیکستان  و  قرقیزســتان  کشــورهای 
افغانستان و پاکســتان وارد می شود. از آنجا 
که شــغل بســیاری از اتباع آسیای مرکزی 
کشاورزی است منابع آبی بیشترین اهمیت را 
دارد و بهــره  برداری بیش از حد از این منابع 
نارضایتی سایر کشورهای منطقه را به دنبال 
خواهد داشــت، چراکه این تولیدات از طریق 

نیروگاه های برق آبی صورت می گیرد.

پاکستان پیشنهاد افغانستان را رد کرد

در اظهار نظری ســاده لوحانه آقای ترامــپ اراده کرده اند که نباید ایران جایگزین داعش 
در ســوریه شود و از روسیه خواسته اند ایران را در سوریه مهار کند و ایران را با تروریست ها در 

یک خانه قرار داده اند.
یا واقعاً آقای ترامپ از اوضاع جهان و منطقه بی خبر است و یا اینکه به در و دیوار می زند 
مشــتریان عرب خود را راضی نگاه دارد و با چنین اظهــار نظر هایی آن ها را قانع کند که طی 
ماقات با آقای پوتین قرار است طبق سفارش آن ها بحث مهار ایران در سوریه را مطرح کند.

بد نیست که مقداری با آقای ترامپ به گذشته برگردیم و ببینیم سازمان تروریستی القاعده 
و داعش را چه کشورهایی ایجاد کرده اند وچه اهدافی برای تأسیس این تشکیات داشته اند.

البته آقــای ترامپ این روزها و پس از خواندن گزارش هــای ویژه ارگان های مختلف در 
آمریکا به خوبی می دانند که ســازمان های تروریســتی القاعده و داعش توسط ایاالت متحده و 
هم پیمانانش در منطقه تأســیس شــدند و هدف آن ها تجزیه مجــدد منطقه و تخریب وجهه 

مسلمانان در جهان بوده و هست.
مشــاوران آقای ترامپ هم به خوبی می دانند که این ایران است که همه برنامه های آن ها 
در منطقه را بر هم زده و به همین دلیل هم هست که هم ایاالت متحده و هم هم پیمانان آن 

از دست ایران ناراحت هستند.
ایاالت متحده جنگ تمام عیار بر علیه عراق راه انداخت اما نتوانست عراقی ها را رام خود 
کند و چون عراقی ها با پشتیبانی ایران حاضر نشدند شرایط حضور نیروهای آمریکایی در عراق 
را بپذیرند ســازمان تروریستی داعش را تشــکیل داد تا به آن ها بگوید بدون حضور نیروهای 

آمریکایی هیچ امنیتی در عراق برقرار نخواهد شد.
این دقیقاً همان سناریویی ست که امروزه در افغانستان پیاده شده  است.

به دلیل اینکه بهانه حضور ایاالت متحده در افغانستان منوط به باقی ماندن طالبان و القاعده 
و داعش است پس این گروه ها به هیچ وجه نباید از افغانستان رخت بکنند و افغان ها به هیچ وجه 
نباید رنگ صلح را به خود ببینند زیرا اگر دیگر گروه های تروریستی در افغانستان حضور نداشته 

باشند بهانه ای برای حضور نیروهای آمریکایی وجود نخواهد داشت.
در عراق و سوریه هم همین سناریو در حال اجرا بود.

ایاالت متحده به جای اینکه تســلیحات خریداری شده توسط ارتش عراق را تحویل این 
کشــور دهد عراقی ها را متقاعد کرد که از امکانات نیروی هوایی ایاالت متحده استفاده کنند تا 
آمریکا حضور داشته باشــد و از هیچ تاشی برای به اصطاح خودشان هماهنگی با نیروهای 
هم پیمان با ایران، اما در واقع تاش برای مهار نیروهای وابســته به ایران در عراق، دریغ نکرد 
چون می دانســت که تنها نیروهایی که می توانند ریشه گروه های تروریستی وابسته به ایاالت 
متحده و هم پیمانانش را بکنند همین نیروها هســتند و نقشــه ایــاالت متحده تکرار ماجرای 
افغانســتان در عراق بود و نه ریشــه کن کردن تروریســت ها. حتی چون ایران نیز حاضر نشد 
با آمریکایی ها بر ســر مهار نیروهای هم پیمانــش در عراق هماهنگ کند اقدام به بمباران، به 
اصطاح اشــتباه، آن ها نمود، ولی در نهایت این نیروهای هم پیمان ایران بودند که زمین را در 

اختیار گرفتند و هم پیمانان ایاالت متحده و هم پیمانانش در عراق را از صحنه خارج کردند.
همین ماجرا امروزه در سوریه نیز در حال تکرار است، این بار با همکاری ایران و روسیه و 

همه نقشه های ایاالت متحده در سوریه را بر هم زده اند.
از ماجرای تهمت های کاذب کســب اطاعات مبنی بر اینکه قرار اســت ارتش سوریه از 
ساح های شیمیایی استفاده کند تا بر هم زدن اجاس آستانه با تحریک گروه های مسلح گرفته 
تا فشــار برای مهار ایران همه به این دلیل است که ایاالت متحده می خواهد به هر نحوی که 
شــده سهمی در سوریه داشته باشــد. در واقع چون ایران و روسیه نقشه های ایاالت متحده در 
سوریه را بر هم زده اند این کشور به بهانه جویی روی آورده و می خواهد میز بازی را بر هم بزند.

هم روســیه و هم ایــران هم می دانند هدف ایاالت متحده چیســت و قطعاً آقای پوتین 
زیرک تر از آن است که با بازی کودکانه آقای ترامپ بازی بخورد و به وی نشان خواهد داد که 

رئیس جمهور کاسب کار ایاالت متحده با یک سیاست مدار کارکشته رو در رو است.
 ایاالت متحده هم بد نیســت به فکر باشد سیاست های سابق خود در منطقه را بازنگری 
کند چون همه این سیاست ها نشان داده که در منطقه و جهان به نتیجه نمی رسد و این ایاالت 
متحده است که باید سیاست های خود را تغییر دهد، حضور ایاالت متحده در منطقه خاور میانه 
یک وجود خارجی اســت در حالی که نفوذ ایران در این منطقه به فرهنگ و تمدن و تاریخ این 

منطقه پیوند خورده وهیچ کس نخواهد توانست این پیوند تاریخی را بر هم زند.

ترامپ و تحوالت خاورمیانه

شکست طرح ائتالف ضد ایرانی ترامپ علیه ایران
 National( »اینترســت نشــریه آمریکایی »نشــنال 
Interest(، در گزارشــی تحت عنوان »بحران قطر هشداری 
برای بیدار شــدن از خواب غفلت اســت« به روابــط آمریکا و 
عربســتان پرداخته و عنوان کرده اســت: »این بحران، احمقانه 

بودن داستان عاشقانه آمریکا با عربستان را فاش می کند.«
در گزارش نشــریه آمریکایی نشــنال اینترست آمده است: 
»بحران قطر کــه با فاصله کمی از بازگشــت پرزیدنت ترامپ 
از اولین ســفر خارجی اش در دوران ریاســت جمهوری ناگهان 
گسترش یافت، به روشنی احمقانه بودن سیاست حمایتی دولت 
آمریکا از عربســتان ســعودی را فاش کرد. عربستان سعودی و 
متحدان سنی اش به بهانه حمایت قطر از تروریست ها و گروه های 

شبه نظامی، روابط دیپلماتیک خود با قطر را قطع کردند.
اکنون به روشنی پیداســت که تاش ترامپ برای تشکیل 
یک ائتاف ضد ایرانی با شکســت مواجه شــده است و شکاف 
و تفرقه میان متحدان آمریکا در حال گســترش اســت. یکی از 
موضوعاتی که نقش ویژه ای در بدتر شدن روابط عربستان و قطر 

داشته، مخالف دوحه با ورود در جنگ نیابتی عربستان علیه ایران 
در یمن بوده است.

نکته گیج کننده آن اســت که کاخ سفید هنوز هم به موضع 
سرســختانه خود در حمایت از عربستان سعودی ادامه می دهد با 
آن که ضرورت اتخاذ رویکردی متعادل در شرایط کنونی روشن 
است؛ اقدام دولت ترامپ با هیچ منطق و سیاست واقع گرایانه ای 

سازگار نیست.
در حالی که تروریســم وهابی که تولید شده در ریاض حتی 
نیویــورک را تهدید می کند؛ ترامپ ایران را دشــمن درجه یک 
آمریکا معرفــی می کند با وجود آنکه آمریــکا و ایران در مبارزه 
با داعش منافع مشترکی دارند و هر دو هدف حمات تروریستی 
هســتند؛ ایران که دموکراتیک ترین کشور در میان همسایگانش 

است باید به عنوان شریکی در مبارزه با داعش فرض شود.
از سوی دیگر باید توجه داشت که عربستان سعودی شرایط 
حقوق بشری مساعدی ندارد و بسیاری از گروه های شبه نظامی 
و تروریستی که مدعی است قطر از آن ها حمایت می کند، تحت 

حمایت ریاض قرار دارند. همچنین عربستان یکی از عوامل اصلی 
هرج و مرج در سوریه است.

شاید دولت ترامپ با اتخاذ چنین مواضعی در حال خودنمایی 
اســت؛ ترامپ رئیس جمهوری اســت که رأی خود را از طریق 
تحریک خواسته مردم آمریکا برای قدرتمند عمل کردن کشورش 
به دســت آورده اســت. او تمایل شــدیدی به اتخاذ مواضع تند 
علیه کشــورهایی که دشمن آمریکا تلقی می شوند دارد و از ابراز 
مواضع سیاست خارجی خود لذت می برد. ترامپ در مورد کوبا نیز 
چنین مواضعی اتخاذ کرده اســت. او می گوید اگر مردم ایران در 
راهپیمایی ها شعار »مرگ بر آمریکا« سر می دهند، پس ایران باید 

دشمن آمریکا باقی بماند.
ترامپ که دید عمیقی در رابطه با مســائل سیاســی ندارد، 
موضع شــدید ضد ایرانی خود را از جمهــوری خواهان دریافت 
کرده اســت. اما اکنون که روندها در حال تغییر هســتند، ادامه 

سیاست های گذشته معنایی ندارد.
اگر انســان های عاقلی هدایت سیاست خارجی واشنگتن را 

بر عهده داشته باشند، خاورمیانه را به بازیگران منطقه ای خواهند 
سپرد، به حمایت از نسل کشی عربستان سعودی در یمن و جنگ 
نیابتی در سوریه پایان خواهند داد و تمرکز خود را بر بهتر ساختن 
زندگی مردم آمریکا که برای تغییراتی واقعی رأی داده اند، خواهند 
گذاشت؛ شهروندانی که از مداخات خارجی بی فایده و بی معنای 

آمریکا خسته شده اند.« 

سازمان آموزشــی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( 
بخش قدیمی شــهر الخلیل واقع در کرانه باختری اشــغالی را 
در فهرســت میراث جهانی در معرض خطر قرار داد. رأی مثبت 
یونســکو به قرار گرفتن این بخش از الخلیل در فهرست میراث 
جهانی در شــهر کراکف لهستان با پیشنهاد حکومت فلسطینی 

صورت گرفت.
دوازده کشور در این رأی گیری، رأی مثبت، سه کشور رأی 

مخالف و شش کشور نیز رأی ممتنع دادند.
یونسکو خبر قرار گرفتن بخش قدیمی الخلیل در فهرست 
میراث جهانی در معرض خطر را در حساب کاربری رسمی خود 
در شــبکه اجتماعی توئیتر اعام کرد. هدف این اقدام یونسکو 
جلب توجه جامعه جهانی به شــهر الخلیل اســت که شماری از 

مکان های مقدس مسلمانان و یهودیان در آن قرار دارد.

اما این تصمیم یونســکو با واکنش شدید مقامات اسرائیلی 
روبرو شد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آن را یک اقدام 

متوهمانه دیگر از سوی یونسکو خواند.
دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه ای اعام کرد نتانیاهو 
تصمیم گرفته است یک میلیون دالر از حق عضویت اسرائیل به 

ســازمان ملل را در پی این اقدام یونســکو کاهش دهد و از این 
پول برای تاسیس یک موزه برای نمایش تاریخ ساکنان یهودی 

الخلیل استفاده خواهد کرد.
آویگدور لیببرمن وزیر دفاع اســرائیل نیــز ضمن انتقاد از 
تصمیم یونسکو، این سازمان را دارای جهت گیری سیاسی شرم 
آور و ضد یهود خواند. لیبرمن در توئیتر خود نوشت: ما امیدواریم 
بودجه یونسکو با کمک دوستان خوبمان در آمریکا قطع شود )!(

تصمیم یونسکو با اســتقبال مقامات فلسطینی روبرو شد و 
وزیر امور گردشگری و میراث فرهنگی فلسطین آن را دستاوردی 
تاریخی خواند که هویت فلسطینی الخلیل و مقام ابراهیمی این 

شهر را که به مردم فلسطین تعلق دارد تایید می کند.
ریاض المالکی وزیر امور خارجه فلســطین نیز در بیانیه ای 
اعام کرد این تصمیم یونســکو به اثبات دروغ های اسرائیل در 

مورد تاریخ شــهر الخلیل کمک می کنــد و آن را یک پیروزی 
دیپلماتیک خواند.

از زمان به رســمیت شناختن فلســطین به عنوان یکی از 
اعضای یونســکو، این چهارمین محلی اســت که ذیل عنوان 

فلسطین ثبت می شود.
شهر الخلیل که در کرانه باختری رود اردن واقع است میزبان 
بیش از دویســت هزار فلسطینی اســت و چند صد نفر جمعیت 
یهودی آن در یک شــهرک به شــدت محافظت شده زندگی 

می کنند.
اسرائیل شهر الخلیل را همراه با سایر نواحی کرانه باختری، 
شــرق بیت المقدس و نوار غزه در جنگ سال 1967 خاورمیانه 
اشــغال کرد و از آن زمان به بعد به رغم انتقادات گســترده بین 

المللی این مناطق را در کنترل خود دارد.

نشریه آمریکایی مطرح کرد:

دهن  کجی صهیونیست ها به تصمیم یونسکو درباره الخلیل

دادگاه عالی فدرال نیجریه شکایتی 
را که توســط شــیخ ابراهیم زکزاکی 
دبیرکل جنبش اسامی این کشور ارائه 

شده بود رد کرد.
به گزارش الوقــت به نقل از پرس 
تی وی، دادگاه عالی نیجریه شکایتی 
را که توسط شــیخ ابراهیم الزکزاکی 
دبیرکل جنبش اســامی این کشــور 
ارائه شــده بود رد کرده اســت. دادگاه 
عالی نیجریه مدعی شد پرونده ای که 
توسط شــیخ زکزاکی در منطقه کادونا 
پرونده ای ست  شبیه  است  مطرح شده 

که پیش از این در منطقه ابوجا مطرح 
شــده بود به همین علت این اقدام به 
معنای سوء استفاده از روند قضایی در 
نیجریه است که قابل قبول نیست. اما 
وکیل شیخ زکزاکی اعام کرد این دو 
شــکایت کامًا موضوعات متفاوتی را 
ارائه می کنند. شیعیان 2۴ آبان 139۴ 
در اقدامی نمادین مراســم راهپیمایی 
اربعین را برگــزار می کردند که هدف 
حمله قرار گرفتنــد. نیروهای نیجریه 
بــا گلوله های جنگی و گاز اشــک آور 
عزاداران شــیعه را هدف قرار دادند که 

حدود 100 کشته به جا گذاشت.
نیروهای نیجریــه ای یک روز بعد 
نیز بــه خانه زکزاکی حملــه و وی و 
همســرش را دســتگیر کردند. گفته 
می شود در این حمله کسانی که قصد 
داشتند از زکزاکی و همسرش حفاظت 
کننــد به قتل رســیدند. حــدود 350 
عضو جنبش شــیعه در نیجریه در این 
درگیری ها کشته شدند. شیخ زکزاکی 
نیز در این حمله به شدت آسیب دید و 
گفته می شود خانه وی توسط نیروهای 

ارتش ویران شد.

رد شکایت رهبر شیعیان نیجریه در دادگاه


