
فرامرز اصغری

طی هفته های اخیر س��ارش امارات با رژیم صهیونیس��تی 
ب��ه یک��ی از محورهای اصل��ی تحوالت منطق��ه و جهان 
مبدل ش��ده است. از یک سو ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
س��عی دارد ت��ا از این موضوع برای کمپی��ن انتخاباتی اش 

به��ره گیرد و خود را ناجی رژیم صهیونیس��تی بنامد و از 
سوی دیگر امارات سعی دارد با رویکردهای بیشتر به رژیم 
صهیونیس��تی خود را خادم اصل��ی آمریکا معرفی نماید تا 
شاید بن زاید بتواند از ولیعهدی به پادشاهی امارات برسد. 
در این میان اعتراض های گس��ترده مل��ت های منطقه و 
جهان اس��ام در محکومی��ت این سازش��کازی بعد دیگر 
این تحوالت را تش��کیل می ده��د. نکته قابل توجه در این 
فرآین��د آنکه ایلی کوهن، وزی��ر اطاعات این رژیم مدعی 
شد: چنین توافقنامه هایی صلح در برابر صلح و نه صلح در 
برابر زمین خواهند بود و به موجب منافع مشترک و صرف 

نظر از مساله فلسطین حاصل خواهند شد. این صحبت از 
س��وی کوهن در حالی مطرح می شود که کشورهای عربی 
هم��واره بر این ادع��ا بوده اند که صل��ح در برابر زمینی و 
صهیونیست ها می گفتند زمین در برابر صلح. این رویکردها 
بدین معنا بود که کش��ورهای عربی در ازای با پس گیری 
اراض��ی اش��غالی 1967 حاضر به مصالح��ه خواهند بود و 
صهیونیس��ت ها می گفتند در ازای دریافت زمین حاضر به 
صلح می شوند که در اصل همان تثبیت اراضی اشغالی بوده 
اس��ت. نکته مهم در سخنان کهن آن است که عما اقدام 
امارات برابر با نادیده گرفتن اصول عربی بوده است که ازاد 

س��ازی اراضی اشغالی را پیش شرط مذاکره می نامید. این 
بدان معناست که امارات نه تنها به فلسطین خیانت کرده 
است بلکه به کل جهان اسام و کشورهای منطقه خیانت 
نموده است چرا که اراضی بسیاری از کشورهای منطقه در 
اشغال صهیونیست هاست. بر این اساس است که جهانیان 
تاکید دارند که مسئله فلسطین یک مسئله جهان اسامی 
و جهان عربی است و عدول از این مسئله یعنی خیانت به 
کل جهان اس��ام. لذا می توان گفت که اقدام امارات رسما 
خیانت به جهان عرب و جهان اس��ام است که سران این 

کشور برای خوش خدمتی به آمریکا به آن تن داده اند. 

یادداشت

گزارش

آمری��کا در حالی با ادعای محور حقوق بش��ر 
جهان بودن را س��ر می دهد ک��ه گزارش ها و 
ش��واهد نش��ان می دهد که متح��دان آمریکا 
محور اصلی س��رکوب و جنایت علیه بشریت 
هس��تند که نم��ود آن را در هند، بحرین، اراضی اش��غالی، 

یمن، امارات و عربستان می توان مشاهده کرد. 
در حالی هند از متحدان اصلی آمریکا قلمداد می ش��ود که 
دیده بان حقوق بش��ر اعام کرد، نیروهای هند با اس��تفاده 

از تفنگ های س��اچمه ای علیه معترض��ان باعث معلولیت، 
کوری و حتی کشته شدن مردم در کشمیر می شوند و این 
اقدام آنها برخاف هنجارهای بین المللی است که نیروهای 
امنیتی را از استفاده از چنین ابزاری برای کنترل اعتراضات 

منع می کند.
دیده بان حقوق بش��ر در بیانیه ای اعام کرد:  یک بار دیگر 
نیروه��ای امنیت��ی هند از تفنگ س��اچمه ای در کش��میر 
استفاده کردند که تنها باعث نگرانی های بیش از حد مردم 

و آسیب های جدی به معترضان و عابران پیاده شده است. 
اس��تفاده از این ساح باعث آس��یب های جدی و غیرقابل 
بازگش��ت ش��ده و تمامی معیارهای بین الملل��ی و قوانین 
ذکر ش��ده در اصول اولیه و پایه س��ازمان ملل درباره نحوه 
اس��تفاده از نیرو و س��اح را نقض کرده است. در فلسطین 
اش��غالی نی��ز جنایات صهیونیس��ت ها ادام��ه دارد چنانکه 
نظامیان رژیم صهیونیس��تی با یورش به اردوگاه »جنین« 
دو جوان فلس��طینی را با گلوله بشدت زخمی و سپس آنها 

را بازداشت کردند.
عربس��تان نی��ز در حالی اخی��را گزارش های��ی از وضعیت 
بحران��ی کارگردان خارجی در این کش��ور منتش��ر ش��ده 
اس��ت که در یمن نیز جنایات این رژیم ادامه دارد چنانکه 
س��ازمان حامی حقوق زنان و کودکان »انتصاف« یمن، در 
بیانیه ای جنایت ائتاف متجاوز س��عودی-آمریکایی علیه 
کودکان یمنی در منطقه »ماهلیه« استان مأرب را محکوم 
کرد.حمل��ه جنگنده ه��ای ائتاف س��عودی ب��ه مغازه های 
منطق��ه ای در »م��أرب« )در مرکز یم��ن( منجر به زخمی 

ش��دن چهار ک��ودک و دو م��رد ش��د.بحرین متحد دیگر 
آمریکاس��ت که وضعیت بحرانی حقوق بش��ر در آن ادامه 
دارد چنانکه »سازمان عفو بین الملل«، اقدامات، تخلفات و 
محدودیت های فرقه ای و سیاست اعمال فشارهای طائفه ای 
در پیش گرفته ش��ده از س��وی رژیم بحرین در زندان های 
این کش��ور علیه زندانیان ش��یعه را محکوم کرد. همچنین 
در ادامه افش��ای وضعیت بحرانی حقوق بش��ر در متحدان 
انگلیس و آمریکا، منابع خبری به اوضاع اس��فبار کارگران 
خارجی در امارات و گرس��نه ماندن خان��واده های آنها در 

سایه شرایط بد اقتصادی امارات اشاره کرده اند. 
الزم به ذکر اس��ت کمیسر خاورمیانه ای کمیساریای عالی 
حقوق بشر سازمان ملل متحد اعام کرد که آمریکا از شعار 
نقض حقوق بشر برای اهداف سیاسی خود سوءاستفاده می 
کند. »هیثم ابوس��عید« کمیسر خاورمیانه ای کمیساریای 
عالی حقوق بش��ر س��ازمان ملل متحد اعام کرد که قانون 
»ماگنیتس��کی« در آمریکا از شعار »نقض حقوق بشر« به 

نفع فساد سوءاستفاده کرده است.

خیانت به آرمان عربی
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عادی کنندگان روابط با اسرائیل از اسالم خارج شده اند
»محمود الزهار« عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در گفت وگو با شبکه 
»المس��یره« از نقش یمن قدردانی کرد و آن را در س��ایه حمات کنونی 
علیه مس��أله فلس��طین، اساس��ی خواند. وی ضمن اعام اینکه وحدت 
هدف و یکی بودن دش��من محور مقاومت اکنون آش��کار شده، تصریح 
کرد: صهیونیس��م عربی اکنون پدیدار ش��ده و برای مش��روعیت بخشی 
به موجودیت دش��من ت��اش می کند و با تمام جنبش های اس��امی که به 
دش��من اسرائیلی مبارزه می کنند، مقابله می کند.وی سپس گفت: کسانی که به 
عادی س��ازی روابط با دشمن اس��رائیلی پرداخته اند بر  اساس نص )متن( قرآن، 
»یهود« و خارج از اس��ام هس��تند. قوای مقاومت باید ب��ر اهداف و اصول توافق 
کنند. الزهار در پایان بر هماهنگی کار اسامی در کشورهای مختلف تأکید کرد و 

گفت، پیروزی در هر منطقه ای یک حمایت برای تمام مناطق به شمار می رود.

عون خواستار دولتی با 24 وزیر 
مدیر یک مرکز رس��انه ای لبن��ان اعام کرد، رئیس جمهور این کش��ور 
تمایل به تشکیل دولتی شامل 24 وزیر دارد اما نخست وزیر مکلف طرح 
تش��کیل دولتی از 14 وزیر را ارائه کرده اس��ت.  »س��الم زهران« مدیر 
مرکز رسانه ای »االرتکاز« لبنان اعام کرد، »میشل عون« رئیس جمهور 
این کش��ور تمایل به تش��کیل دولتی متش��کل از 24 وزیر و بدون ادغام 
وزارتخانه ه��ا دارد. زهران با حضور در ش��بکه »المیادی��ن« تصریح کرد: اما 
»مصطفی ادیب« نخس��ت وزیر مکلف طرح تش��کیل دولتی متش��کل از 14 وزیر 
را مطرح کرده اس��ت. وی افزود، نخست وزیر مکلف هفته گذشته با معاون »نبیه 
بری« رئیس پارلمان و معاون »س��ید حس��ن نصراهلل« دبی��رکل حزب اهلل دیدار 
داش��ته و بر نخست وزیر مکلف بر سر تش��کیل دولت کوچکتر توافق شده و تیم 

فرانسوی پیچیدگی های کنونی در مسیر تشکیل دولت را دنبال می کند.

برگزیت ماموریت ویژه رئیس کمیسیون اروپا 
گزارش هایی حاکی از آن است که اتحادیه اروپا به منظور شکست بن بست 
مذاکرات برگزیت قصد دارد رئیس کمیسیون اروپا را جایگزین مذاکره کننده 
ارش��د خود در این مذاکرات کند. روزنامه »تلگراف« با استناد به منابعی 
گ��زارش داده که اتحادیه اروپا قصد دارد »میش��ل بارنیه«، مذاکره کننده 
ارش��د خود برای مذاکرات برگزیت را برای خروج از بن بست این مذاکرات 
برکنار کند. انتظار می رود »اورسوال فن در الین«، رئیس  کمیسیون اروپا، وظیفه 
سازماندهی و هدایت مذاکرات برگزیت را بر عهده بگیرد. »آنگا مرکل«، صدراعظم 
آلمان و »شارل میشل«، رئیس  شورای اروپا نیز در کنار فن در الین به هدایت این 
مذاکرات از طرف اتحادیه اروپا خواهند پرداخت. تاکنون دو عامل کمک های دولتی 
و س��همیه ماهیگیری که اتحادیه اروپا را قادر می س��ازد در آب های بریتانیا به صید 

ماهی بپردازد، مانع از پیشبرد مذاکرات برگزیت بوده  است.

 بنگالدش: پلیس بنگادش اعام کرد در پی وقوع 
انفجار لوله گاز دستگاه های تهویه هوا در یک مسجد، 
دس��ت کم 11 نمازگزار کشته و ۵۰ نفر دیگر زخمی 
ش��دند. پلیس بنگادش اعام کرد، در مسجد »بیت 
الصاه الجامع« در استان »ناراینگانج« در حدود 2۵ 
کیلومت��ری جنوب داکا، پایتخت بنگادش، لوله گاز 
دستگاه های تهویه هوای مسجد منفجر شد که کشته 

و زخمی شدن 61 نمازگزار را  در پی داشت.

 یم�ن:  وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن در 
بیانی��ه ای ضمن محک��وم کردن انتش��ار کاریکاتور 
موه��ن به س��احت پیامب��ر اکرم )ص( در نش��ریه 
فرانس��وی »ش��ارلی ابدو« تأکید کرد که این اقدام 
اهانت آمیز احساسات میلیون ها مسلمان در سراسر 

جهان را جریحه  دار می کند.

 س�ازمان ملل: م��ارک لوکاک در گزارش��ی به 1۵ 
عضو شورای امنیت اعام کرد: »ناامنی غذایی ناشی از 
مناقشات در حال حاضر بسیار شدیدتر از ناامنی غذایی 
ناشی از فجایع طبیعی، شوک های اقتصادی و بحران های 
سامتی است که همگی به علت شیوع ویروس کرونا 
تشدید شده است. مجموع این عوامل جان میلیون ها 

زن، مرد و کودک را به خطر می اندازد.«

 چین: وزارت دفاع هند اعام کرد با طرف چینی 
درخصوص کاهش تنش در مناطق مرزی به توافق 

رسیده است.

جنایات ضد بشری متحدان واشنگتن در هند، فلسطین اشغالی، بحرین، یمن
عربستان و امارات ادامه دارد

اخراج آمریکا راه نجات بشریت 


