
فرامرز اصغری 

اردن دیروز میزبان نشس��ت س��ه جانبه ای ب��ود که میان 
عبداهلل دوم پادش��اه اردن، السیسی رئیس جمهور مصر و 
الکاظمی نخس��ت وزیر عراق برگزار ش��د. حال این سوال 
مطرح اس��ت که اهداف این نشست چیست و آیا می تواند 
به نتایج بانیان آن دس��ت یابد؟ آنچه از سوی مقامات سه 
کشور مطرح شده آن است که در نشست سه جانبه تقویت 
همکاری اقتصادی، بازرگانی و س��رمایه گذاری میان س��ه 

کش��ور و نیز تحوالت منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار 
خواهد گرفت. این مسئله در حالی مطرح شده که بررسی 
تحوالت منطقه نشانگر ابعاد مختلفی از همکاری میان سه 
کش��ور است. یکی از مهمترین مسائل مطرح در مناسبات 
دو کشور را مس��ائل اقتصادی تشکیل می دهد چنانکه در 
آستانه این نشست منابع عراقی اعالم کردند که  مصطفی 
الکاظمی در نشست سران سه کشور عراق، مصر و اردن در 
امان در صدد اجرایی کردن طرح »ش��ام جدید« است که 
مبتنی بر دادن نفت در مقابل جذب س��رمایه های این دو 

کشور خواهد بود. آمارهای اقتصادی نشان می دهد  که 
سه کشور عراق، اردن و مصر دارای تولید ناخالص داخلی 
ب��ه ارزش ۵۰۰ میلیارد دالر هس��تند در حالی که حجم 
تبادالت تجاری بین سه کشور بسیار پایین و ضعیف است. 

حجم مبادالت  عراق و مصر را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
دالر و با اردن کمتر از یک میلیارد دالر و بین دو کش��ور 
مص��ر و اردن نیز کمت��ر از یک میلی��ارد دالر اعالم کرده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که جمعیت سه کشور فراتر از 
۱۵۰ میلیون نفر اس��ت. در چارچوب این طرح، انتظار می 
رود که در بحث های اقتصادی س��ران سه کشور، موضوع 
خ��ط لوله نفتی بصره به بندر »عقب��ه« در اردن و از آنجا 
به مصر با هزین��ه ۱۸ میلیارد دالر را مطرح کنند. مصر و 
اردن تمای��ل دارند که نف��ت را از عراق با تخفیف ۱۶ دالر 
در مقایس��ه با قیمت نفت برنت خریداری کنند.در همین 
حال در مقابل ع��راق آمادگی خود را برای واردات برق از 
مصر و اردن از طریق ارتباط ش��بکه های برق س��ه کشور 
ابراز داشته اس��ت و انتظار می رود که اردن نیز بر اجرای 

تواف��ق های صورت گرفته در دوره دولت پیش��ین )عادل 
عبدالمهدی( در بخش انرژی، تبادالت بازرگانی و سرمایه 
گذاری بین دو کش��ور تاکید کند. در این میان برخی این 
طرح ها را نوعی رویگردانی عراق از توافقات با چین عنوان 
کرده ان��د بویژه اینکه مصر و اردن روابط نزدیکی با آمریکا 
دارند و ش��اید در حال ایفای نقش جایگزین برای توافقات 
عراق با چین هس��تند تا همچنان بغ��داد از نظر اقتصادی 
وابس��ته به آمریکا بماند. به هر تقدیر اهداف اعالمی برای 
نشست سه جانبه امان زمانی می تواند نتیجه داشته باشد 
که س��ه کشور در مسیر استقالل از آمریکا گام بردارند در 
غی��ر این صورت این توافقب صرف��ا مولفه ای برای اهداف 
آمری��کا خواهد بود هر چن��د در ظاهر توافقه ای منطقه ای 

عنوان می شود. 

یادداشت

گزارش

دولتم��ردان امارات و س��ودان ب��ا خیانت به 
فلسطین حالی در تصور دریافت مجور خرید 
اف 3۵ و دیگری خروج از لیست سیاه آمریکا 
بودند که سفر پمپئو به سرزمین های اشغالی 
و سودان نشان داد که هیچ کدام از این رویاها 

محقق نمی شود.
اعتماد  به آمریکا همچنان واژه ای اس��ت که 
به سرابی خانمان سوز مبدل می شود چنانکه 
امارات که ادعای سازش با رژیم صهیونیستی 
برای دس��ت یابی به اف 3۵ را س��ر می داد و 
س��ودان نیز ادعای خروج از لیس��ت سیاه در 
لوای این سازشکاری را سر می داد نیز به این 
رویا دس��ت نیافت.  یک ش��بکه صهیونیستی 
به نقل از چند مق��ام بلندپایه آمریکایی خبر 
داد که س��ودان پس از عادی س��ازی روابط با 
تل  آویو هم همچنان در فهرس��ت کشورهای 

حامی تروریس��م خواه��د مان��د.کان در این 
خصوص گ��زارش داد: »چند مق��ام بلندپایه 
آمریکای��ی می گوین��د که حتی اگر س��ودان 
روابط دیپلماتیک خود را با اس��رائیل از س��ر 
بگیرد و روابطش را عاد ی سازی کند، نامش از 
فهرست کش��ورهای حامی تروریسم برداشته 
نخواهد ش��د«.این اظه��ارات در حالی مطرح 
می ش��ود که خبرگزار رسمی سودان خبر داد 
که »مایک پامپئ��و« وزیر امور خارجه آمریکا 
فردا ب��رای رایزنی در خصوص عادی س��ازی 
رواب��ط خارطوم ب��ا تل آویو وارد این کش��ور 
خواهد ش��د.آمریکا در سال ۱۹۹3 و در دوره 
حکومت »عمر البشیر« رئیس جمهور سودان، 
این کش��ور را در فهرست کش��ورهای حامی 
تروریس��م قرار داد که در نتیجه آن س��ودان 
از دریاف��ت کمک های مال��ی و وام از صندوق 

بین المللی و بانک جهانی محروم شده است.
س��ودان نه تنها به رویادش دس��ت نیافت بلکه 
در داخل با بحران مواجه ش��ده اس��ت چنانکه 
ائتالف حاکم س��ودان در نشستی با نخست وزیر 
این کش��ور موضع یکپارچه مبنی بر مخالفت با 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را اعالم 
کرد.طبق گزارش وبگاه »العربی الجدید«، احزاب 
آزادی و تغیی��ر در بیانی��ه ای اع��الم کرد که در 
نشست مذکور تأکید شد که قضیه عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی در حیطه اختیارات 
دولت انتقالی کنونی نیس��ت.در همین حال در 
ادامه اظهار نظرهای متناقض درباره وجود بندی 
در توافق عادی س��ازی روابط ابوظبی با تل آویو 
مبنی بر فروش جنگنده های نسل پنجم »اف-

3۵« به امارات، یک وزیر صهیونیس��ت از تداوم 
مخالفت تل آویو با این موضوع گفت.به نوش��ته 

رسانه های صهیونیستی، »تساحی هانقبی« وزیر 
امور شهرک ها در کابینه تل اویو امروز )سه شنبه( 
در یک مصاحب��ه رادیویی گفت: »اس��رائیل با 
ف��روش حت��ی یک پی��چ از اف-3۵ ب��ه امارات 
مخالفت اس��ت. ما این موض��وع را برای کنگره 
آمری��کا نیز شفاف س��ازی خواهی��م کرد«.البته 
روزنامه صهیونیس��تی »یدیع��وت آحارانوت« از 
فشار دستگاه جاسوسی این رژیم بر سرویس های 

امنیتی برای فروش تسلیحات به امارات خبر داد. 
وزیر خارجه آمریکا که در حال سفر از فلسطین 
اشغالی به سودان است، در پیامی توییتری ذوق 
خود را از اینکه با پرواز مستقیم از قدس اشغالی 
ب��ه خارطوم م��ی رود، اعالم ک��رد. وزیر خارجه 
آمریکا در پیامی توییتری حین عزیمت از قدس 
اشغالی به خارطوم، تلویحا از لزوم عادی سازی 
روابط سودان با رژیم صهیونیستی سخن گفت.

اهداف نشست سه جانبه 
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اتحادیه عرب قطعا به فرو پاشی می رسد
وزی��ر خارجه دولت نجات ملی یمن از کش��ورهای عض��و اتحادیه عرب 
خواس��ت تا مانع فروپاشی این اتحادیه ش��وند.  »هشام شرف عبداهلل« 
گفت که اتحادیه عرب به خواب عمیقی فرو رفته اس��ت و در ش��رایط 
وخیم��ی به س��ر می برد.او گفت ک��ه این خواب عمیق بدون ش��ک به 
فروپاشی کامل اتحادیه عرب می انجامد، چرا که از اهداف اولیه و ماهوی 
خود خارج ش��ده و قادر به حل و فصل مسائل دنیای عرب و حفظ حداقلی 
وح��دت منافع را ندارد.به گفته وزیر خارج��ه یمن، اتحادیه عرب همچنین قادر 
نیس��ت تا منافع کش��ورهای عربی را در برابر انواع توطئه ها به خصوص اقدامات 
رژیم صهیونیستی حفظ کند. وزیر خارجه یمن از  اتحادیه عرب با عنوان باشگاه 
کش��ورهای ثروتمند عرب یاد کرد و گفت که هر کش��وری که بودجه بیشتری 

بپردازد، اتحادیه عرب نیز به نماینده وی تبدیل می شود.

آلمان مدعی میانجی گری 
وزیر امور خارجه آلمان به آلمان و یونان س��فر می کند تا در اقدامی به 
کاهش تنش های بین دو کش��ور که در پی مناقش��ات دریای مدیترانه 
شرقی بیشتر شده، بپردازد. سفر هایکو ماس، در حالی صورت می گیرد 
ک��ه یونان رزمایش خود را با حضور نیروهای هوایی و دریایی در کرت، 
واقع در جنوب شرق مدیترانه و جزیره کاستلوریزو، واقع در جنوب یونان 
و درس��ت در نزدیک منطقه ای آغاز کرده که ترکیه کشتی اکتشافی اوروچ 
رئیس را با همراهی ناوهایش برای شناس��ایی ذخایر نفت و گاز اعزام کرده است. 
یونان در واکنش به عملیات اکتشافی، نیروهای مسلح خود را در حالت آماده باش 
قرار داده و ناوهایش را برای رصد اوضاع به منطقه اعزام کرده است.وی ادامه داد: 
تنش ه��ا تنها بر روابط ترکیه و اتحادیه اروپا س��ایه نمی اندازد بلکه باعث افزایش 

تنش ها و درگیری ها در کل منطقه می شود.

 حمایت از فلسطین اصول سیاست خارجی  الجزایر
وزیر اطالع رس��انی و سخنگوی رسمی دولت الجزایر گفت که حمایت از 

آرمان مردم فلسطین یکی از اصول سیاست خارجی این کشور است.
"عمار بلحیمر" در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری اسپوتنیک تصریح 
کرد: مردم و دولت الجزایر در کنار کشور فلسطین ایستاده اند.بلحمیر افزود: 
مواضع و تالش های الجزایر در جهت منافع تشکیالت خودگردان فلسطین 
و حامی خاک و حقوق ملت آن است. وزیر اطالع رسانی الجزایر در پایان افزود 
که کش��ورش همچنان متعهد به دفاع از آرمان ملت فلس��طین در تمامی مواضع و 
مناسبت هاست.احزاب و شخصیت های الجزایر توافق عادی سازی روابط امارات و رژیم 
صهیونیس��تی را که ۲3 مردادماه زیر نظر آمریکا صورت گرفت، محکوم کرده بودند.

آمریکا، رژیم صهیونیستی و امارات متحده عربی پنجشنبه ۲3 مرداد با انتشار بیانیه  
مشترکی اعالم کردند؛ ابوظبی و تل آویو رسماً روابط خود را عادی می کنند.

 ترکیه: پلیس ترکیه اعالم کرد یک عضو داعش را 
که قصد انجام حمله تروریستی در استانبول داشته، 
بازداشت کرده است.روزنامه های ترکیه با استناد به 
گفته مقامات امنیتی این کش��ور از دستگیری یک 

عضو داعش در شهر استانبول خبر دادند.

 نیجری�ه: جنبش اس��المی نیجریه ب��ا توجه به 
مدارک موج��ود از صحنه س��ازی نیروهای امنیتی 
در پ��ی حمله به عزاداران حس��ینی، از بازرس کل 
پلیس خواس��ت فوراً در این زمینه تحقیقاتی انجام 
دهد.جنبش اس��المی نیجریه ب��ا امضای طوماری، 
خواس��تار تحقیق فوری پیرامون حادثه ای شد که 
شنبه گذشته در ش��هر »کادونا« رخ داد و طی آن 
چندین نی��روی امنیتی بعد از حمل��ه به عزاداران 
حس��ینی )ع(، با اقدام به صحنه سازی، خودرو خود 

را به آتش کشیدند.

 پاکس�تان: »ش��اه محمود قریش��ی« وزیر امور 
خارجه پاکستان با رد برخی گمانه زنی ها در مورد 
تیرگی روابط این کش��ور و عربستان سعودی طی 
چند هفته گذشته اظهار داشت: ریاض نه از اسالم 
آباد خواسته وام خود را برگرداند و نه عرضه نفت به 
پاکس��تان را به حالت تعلیق درآورده است.به گفته 
قریشی، پاکستان و عربستان موضع واحد و یکسانی 

در مورد عادی سازی روابط با اسرائیل دارند.

 افغانس�تان: مقامات طالبان اعالم کردند آمریکا 
اج��ازه آزاد ش��دن زندانیان طالب��ان را نمی دهد و 
به همین خاطر کابل تاکنون نتوانس��ته به تعهدات 
خ��ود در این ب��اره عمل کند.طالب��ان در بیانیه ای 
اع��الم ک��رد در حالیکه لویه جرگه مش��ورتی صلح 
رای ب��ه آزادی فوری زندانی��ان باقیمانده این گروه 
داده اس��ت اما دولت کابل تاکنون نتوانس��ته آن را 

برآورده کند.

 روسیه: روسیه ماه سپتامبر میزبان دست کم ۱۸ 
کش��ور از جمله اعضای سازمان همکاری شانگهای 
ب��رای تمرین های نظام��ی دوجانب��ه و چندجانبه 
خواهد بود.علیرغم تنش های مرزی، نظامیان هند، 
چین و پاکس��تان در این رویداد در روس��یه در ماه 
س��پتامبر شرکت خواهند کرد.تمرینات اصلی برای 
ارزیاب��ی می��زان آمادگی جنگی ارتش ه��ا در کنار 
نیروهای مس��لح روسیه با عنوان »قفقاز ۲۰۲۰« از 
۱۵ تا ۲۶ س��پتامبر در آستراخان در جنوب روسیه 

برگزار خواهد شد.

 س�وریه: منابع خبری س��وری از جمل��ه پایگاه 
خب��ری مرکز موس��وم ب��ه »دیدبان حقوق بش��ر 
سوریه«- نزدیک به معارضان- در گزارشی خبر داد 
که یک گروه مس��ئولیت حمله به گشتی مشترک 
ترکیه-روسیه را برعهده گرفته است. گروه موسوم 
ب��ه »کتائب خطاب الشیش��انی« حمله به گش��تی 
مش��ترک ترکیه-روسیه در نزدیکی روستای »اورم 
الجوز« در بزرگراه ام-۴ )حلب به الذقیه( را برعهده 

گرفته است.

 تونس: »هش��ام مشیش��ی«، نخست وزیر تونس، 
لیس��ت کابینه پیش��نهادی خود را تسلیم »قیس 
سعید«، رئیس جمهور این کشور کرد.نخست وزیر 
تونس در همین زمینه گفت که شخصا متعهد می 
ش��ود که کابینه اش به تمامی احزاب و گروه های 
این کشور احترام بگذارد.وی تاکید کرد که دولتش 
در تعامل با شهروندان تونسی خواهد بود و به طور 

کامل مستقل عمل خواهد کرد.

فلسطین فروشی،  امارات را به اف35 و سودان را به خروج از لیست سیاه آمریکا نرساند 
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محرومیت روهینگیایی ها از انتخابات 
در ادامه سیاس��ت س��رکوب مس��لمانان ، مقام ه��ای انتخاباتی میانم��ار با لغو 
ش��هروندی والدین شش سیاس��تمدار روهینجایی که برای انتخابات پارلمانی 
نامزد شده بودند، دیگر به این سیاستمداران مسلمان اجازه رقابت در انتخابات 

را نمی دهند.
 این ش��ش تن در میان دس��ت کم ده ها ش��هروند میانماری از اقلیت مسلمان 
روهینجایی هستند که درخواست کاندیداتوری خود را برای انتخابات پارلمانی 
هش��تم نوامبر ارائه کرده و امیدوار بودند بتوانند در دولت "دموکراتیک" آنگ 
س��ان س��وچی، رهبر دوفاکتوی میانمار حضور یابند. این انتخابات یک آزمون 
مهم دیگر برای میانمار به شمار می رود چرا که قرار است این کشور را به سمت 
خروج از حکومت ارتش هدایت کند اما گروه های حقوق بش��ری می گویند رد 
صالحیت این کاندیداهای روهینجایی نشان دهنده محدودیت اصالحات است.

رئیس "س��ازمان روهینجایی های برمه" در انگلیس ب��ا تاکید به اهداکنندگان 
بین الملل��ی برای توقف کمک مالی ب��ه آژانس انتخاباتی میانمار گفت: همه در 
میانم��ار ب��دون توجه به قومیت یا مذهب باید فرصت یکس��انی برای حضور و 
رقابت در انتخابات داشته باش��ند.دولت میانمار، واژه "روهینجا" یا این جامعه 
را به عنوان یک گروه قومیتی بومی به رس��میت نمی شناس��د.پس از سرکوب 
نظامی ۲۰۱۷ در استان راخین واقع در غرب میانمار، بیش از ۷3۰ هزار تن از 
مسلمانان روهینجایی از میانمار گریخته و به بنگالدش رفتند. سازمان ملل این 
اقدام س��رکوبگرایانه را مصداق نسل کشی اعالم کرد اما دولت میانمار با رد آن 
گفت، نیروهای امنیتی در یک کمپین "قانونی و مشروع" علیه "شبه نظامیان" 

در منطقه وارد عمل شدند. 

آوارگی 250هزار نفر در 
حریق کالیفرنیا

در ادامه آتش س��وزی های گسترده در آمریکا،  مقام های آمریکایی خبر دادند 
تلفات آتش سوزی های گسترده در شمال کالیفرنیا که حدود ۴۸۶ هزار هکتار 
از اراضی این ایالت را طعمه حریق کرده، به هفت نفر افزایش یافته اس��ت در 

حالی که ۲۵۰ هزار نفر نیز آواره شده اند.
آتش سوزی های گسترده در کالیفرنیا که طبق اعالم کاخ سفید از ۱۴ آگوست 
)۲۴ مرداد( آغاز ش��ده، همچنان مهار نش��ده و تلفات و خسارت های آن رو به 
افزایش اس��ت.۱.۲ میلیون جریب )حدود ۴۸۶ هزار هکتار( از اراضی کالیفرنیا 
تا کنون طعمه حریق ش��ده  و حدود ۱۲۰۰ س��ازه از بین رفته است.مقام های 
آمریکا از ادامه تالش های ۱۴۰۰۰ مامور آتش نشانی برای اطفای حریق و صدور 
فرمان تخلیه برای حدود ۲۵۰۰۰۰ نفر از ساکنان کالیفرنیا خبر دادند. ناتوانی 
دولت آمریکا در مهار آتش در حالی اس��ت که همزمان س��رکوب اعتراض های 
ضد نژادپرس��تی نیز در جریان است. در پی تشدید اعتراضات به شلیک پلیس 
آمریکا به یک فرد سیاهپوست غیرمس��لح در »کنوشا« ایالت »ویسکانسین«، 
مقام ه��ای ایالتی، دهها نی��روی گارد ملی آمریکا را برای س��رکوب اعتراضات 
مستقر کردند.به دنبال انتشار تصاویر ویدئویی دلخراش از شلیک پلیس آمریکا 
به یک جوان سیاهپوس��ت، معترضان آمریکایی به خیابان آمدند و با نیروهای 
پلیس درگیر ش��دند.همچنین هشتاد و نهمین شب اعتراضات در شهر پورتلند 
آمریکا بع��د از تالش معترضان برای برافروختن آتش در اداره انجمن پلیس و 

درگیری با مأموران، به خشونت کشیده شد.

سرکوب عزاداری محرم در »قطیف«
همچون س��الهای اخیر که س��رکوب مراسم محرم توسط س��عودی اجرا شده 
امس��ال نیز، منابع آگاه اعالم کردند، مقامات مس��ؤول در عربس��تان سعودی، 

تدابیر بسیار سخت گیرانه ای را علیه عزاداران حسینی )ع( اعمال کرده اند.
 منابع محلی به وبگاه لبنانی »العهد« گفتند، مقامات سعودی اقدامات بسیاری 
س��خت گیرانه ای را علیه مجالس عاش��ورایی در »قطیف« )در شرق این کشور( 
به کار گرفته اند.مقامات س��عودی به برگزارکنندگان این مراس��م ها اجازه بردن 
بلندگو در داخل حس��ینه ها و نیز عزاداری های خانوادگی را نداده اند.در همین 
ارتباط، ش��بکه »نبأ« اعالم کرد، مقامات سعودی اهالی قطیف و »االحساء« را 
نس��بت به احیای مراسم عزاداری امسال بر حذر داش��ته و آنها را تهدید کرده 
است. س��عودی ها استفاده از بلندگو برای مراس��م، نصب پرچم های حسینی و 
پالکارد و دیگر موارد مربوط به احیای مراس��م عزاداری را برای اهالی قطیف و 
االحساء ممنوع کرده اند. همزمان سعودی به کشتار مردم یمن نیز ادامه می دهد 
چنانکه جنگنده های متجاوز سعودی در ادامه نقض آتش بس ادعایی خود در 

یمن، استان های صعده، مأرب و الجوف را هدف حمالت خود قرار دادند.
همچنین اس��تاندار ش��بوه از ت��الش ائتالف متج��اوز س��عودی اماراتی برای 
بازگردان��دن عناصر داعش و القاعده به این اس��تان خبر داد.»احمد الحس��ن 
االمیر« اس��تاندار ش��بوه اعالم کرد که ائتالف متجاوز س��عودی اماراتی تالش 
دارن��د عناصر القاعده و داع��ش را به مناطقی از این اس��تان بازگردانند.االمیر 
بیان کرد: فرار تروریس��ت ها با کمک ائتالف متجاوز سعودی و عناصر وابسته 
به آن در استان شبوه صورت گرفته است.  گروهک تروریستی »القاعده« یک 

درمانگاه در مرکز یمن را که روزانه ده ها مراجع داشت، منفجر کرد.


