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سازمان ملل متحد: خشکسالی آفریقا وخیم ترین بحران انسانی در هفتاد سال گذشته

شــش سال بعد از جنگ ویرانگر ســوریه که تا کنون بیش از 320 هزار کشته و میلیون ها 
آواره به دنبال داشــته، تالش های سیاسی تازه ای شکل گرفته است که امید می رود بتواند به 
این بحران پایان دهد. تا کنون از مذاکرات ژنو که دور اول آن در سال 2014 به طور غیر مستقیم 
میان نمایندگان دولت با مخالفان برگزار شد، چیزی به دست نیامده است. در حالی که مذاکرات 
آستانه که نخستین دور آن در ماه ژانویه زیر نظر روسیه و ایران، دو متحد اصلی بشار اسد، رئیس 
جمهوری سوریه و ترکیه، حامی مخالفان سوری برگزار شد توانسته است تاکنون به دستاوردهای 
مهمی برسد. برای همین بسیاری از تحلیلگران بر این اعتقادند که به نظر می رسد سازمان ملل 
به نوعی رقابتی را با مذاکرات آستانه آغاز کرده است، به ویژه بعد از آن که توافقی در چهارم ماه 
جاری میالدی به امضا رسید که به موجب آن چهار منطقه کاهش تنش در مناطق سوری ای که 
بیش از هر جای دیگری شاهد درگیری است ایجاد می شود. این توافق بالفاصله بعد از امضای 
طرف های مربوطه در سوریه به اجرا در آمد. از زمان اجرای این توافق از یک هفته پیش تا کنون 
از شدت تنش و درگیری در مناطق مختلف سوریه کاسته شده است. اما در دمشق که شامل این 
توافق نمی شود نیز دولت سوریه توانسته توافق تخلیه سه منطقه را که تحت کنترل مخالفان بود 
به اجرا در آورد که به دنبال آن تسلط شبه کاملی بر پایتخت اعمال خواهد کرد که از سال 2012 

تا کنون در اختیارش نبوده است.
اســتفان دی میستورا، نماینده سازمان ملل در امور سوریه هفته گذشته به خبرنگاران گفت 
که همه تالش خود را به کار گرفته است تا بتواند به عناوین دستورالعمل در مذاکرات ژنو برسد 
کــه انتظار می رود چهار روز به طول انجامد. وی درباره مذاکرات اخیر آســتانه گفت که »نتایج 
بسیار امیدوارکننده ای به دنبال داشته است و تالش می کنیم این نتایج را به افق های سیاسی 

در ژنو ربط دهیم.«
مذاکرات دورهای پیش ژنو به نتایج ملموســی نرســید. با وجود این که در آخرین دور این 
مذاکرات که در ماه مارس گذشــته انجام شــد، طرف های منازعه توانستند بر سر چهار موضوع 
بحث و تبادل نظر کنند که عبارت بودند از تدوین قانون اساســی جدید، تدوین قانون انتخابات، 
چگونگی تقســیم قدرت و مبارزه با تروریسم. اما مشکل این بود که مذاکرات میان طرف ها به 
طور جداگانه و از طریق دی میســتورا انجام می شد و هیچ کدام حاضر نبودند که در دیدارهای 

مشترک حاضر شوند.
ارون لوند، پژوهشگر متخصص در امور سوریه در موسسه سنچری فوندیشن در این باره به 
خبرگزاری فرانس پرس می گوید: »مذاکرات ژنو ارزش ســمبلیک دارد اما به هر حال قدمی رو 
به جلوست. در مقایسه با مذاکرات آستانه، مذاکرات آستانه تا اندازه بسیاری مذاکرات ژنو را تحت 
تاثیر خود قرار داده و بسیار موفق تر بوده است، الاقل در وضعیت فعلی که این گونه بوده است.«

قرار است ریاست نمایندگان دولت سوریه در مذاکرات ژنو را بشار الجعفری، نماینده سوریه 
در سازمان ملل بر عهده داشته باشد، در حالی که ریاست هیئت مخالفان سوری را نصر الحریری، 
پزشک سوری و محد صبرا، حقوقدان که مذاکره کننده ارشد مخالفان محسوب می شود، بر عهده 
خواهند داشت. مخالفان همچنان بر کنار رفتن بشار اسد از قدرت در دوره انتقالی اصرار دارند در 
حالی که نمایندگان حکومت به هیچ وجه حاضر به پذیرفتن این شــرط نیستند و می گویند که 
موضوع بشار اسد غیرقابل مذاکره است. لوند می گوید: »مسیر ژنو حول مطالبی بدون افق روشنی 
در مرحله انتقالی پیش می رود. بازتاب اصلی مذاکرات ربط دادن تحقق صلح به انتقال سیاســی 
و به حاشــیه راندن نقش ســازمان ملل در ژنو در برابر توجهاتی است که در آستانه مورد توافق 
طرف ها بود.« وی درباره مذاکرات آستانه نیز می گوید: »مسیر مذاکرات آستانه مسیری نیست 
که در مذاکرات ژنو بحث می شود، اداره آن نشست به شکل گسترده ای بر اساس شروط روسیه 
انجام می شود. این بدان معناست که انسجام بیشتری با واقعیت های موجود در صحنه درگیری 
ها دارد.«بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه خود در گفت وگو با شبکه و ان تی بالروس که روز 
پنج شنبه پخش شد، گفت که »مذاکرات ژنو صرفا دیداری رسانه ای است، هیچ چیز حقیقی ای 
در همه دیدارهای گذشته ژنو به دست نیامد.«بشار اسد درباره مذاکرات آستانه گفت: »در آستانه 
وضعیت فرق می کند. در این مذاکرات دستاوردهای تالش ها برای آتش بس به تدریج خود را 
نشان دادند. آخرین آنها تشکیل مناطق موسوم به کاهش تنش یا کاهش عملیات مسلحانه بود.«

تالش های دیپلماتیک سوریه در ماه های اخیر در غیبت کامل امریکا در دوره دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری ایاالت متحده انجام شد. در دوران ریاست جمهوری اوباما، جان کری، وزیر امور 

خارجه امریکا به نمایندگی از واشنگتن نقش آفرینی بسیاری در مذاکرات ژنو داشت.

روابط دو کشور در دهه شصت قرن بیستم، به همین صورت ادامه یافت و در 
دهه هفتاد اسرائیل، ترکیه را با سالح های اسرائیلی تجهیز نمود و به منظور تحکیم 
روابط نظامی، یک مستشار نظامی ترکیه در اسرائیل مستقر شد. دو طرف همچنین 
موافقت کردنــد که به منظور کنترل اوضاع در لبنان، همکاری های امنیتی خود را 
تقویت کنند.پس از عبور اســرائیل از مرزهای لبنان در سال 1982، همکاری های 
امنیتــی و اطالعاتی بین دو کشــور برای کنترل اوضاع در لبنان شــدت گرفت و 
اســرائیل اســناد محرمانه ای را در اختیار ترکیه قرار داد که نشان می داد سازمان 
آزادیبخش  فلســطین، با ســازمان های چپ و ارمنی و کرد ترکیه همکاری نظامی 
دارد. عــالوه بر آن تعــدادی از فعاالن ترک را که در اردوگاه های فلســطینی در 
لبنان حضور داشــتند به ترکیه تحویل داد. در ســال 1989 نیز موافقتنامه نظامی 
محــدودی بین نیروی هوایی ترکیه و نیروی هوایی اســرائیل به منظور همکاری 
در زمینه آموزش و مبادله اطالعات نظامی منعقد گردید.در ســال 1990، ترکیه به 
اســرائیل اجازه داد ایستگاه هایی را برای جاسوســی و کسب اطالعات امنیتی در 
مورد کشــورهای همســایه به ویژه عراق، سوریه و ایران تأسیس کند و در جریان 
بحران خلیج )فارس( در ســال 1991، ترکیه به هواپیماهای اســرائیلی اجازه داد 
از فرودگاه های آن کشــور به منظور جاسوســی علیه عراق اســتفاده کنند.در ماه 
آوریل 1992، سندی در خصوص اصول همکاری بین وزارت دفاع ترکیه و وزارت 
جنگ اســرائیل به امضا رسید و دو کشــور در ماه اکتبر 1993، یادداشت تفاهمی 
را به منظور تشــکیل کمیته های مشترک با عضویت مســئوالن عالی رتبه جهت 
همکاری در زمینه جمع آوری اطالعات جاسوسی از سوریه، ایران و عراق و تقویت 
توانایی های نظامی دو کشور در برابر کشورهای مزبور امضاء کردند. همکاری های 
ترکیه و اســرائیل در زمینه های امنیتی و نظامــی و مبادله اطالعات با دیدار خانم 
تانســو چیلر، نخست وزیر ترکیه از اســرائیل در تاریخ نوامبر 1994، به نقطه اوج 
خود رسید. در این دیدار چند موافقت نامه بین دو کشور به امضاء رسید که زمینه را 
برای انعقاد موافقت نامه همکاری های استراتژیک بین دو کشور در تاریخ 23 فوریه 
1996 آماده کرد. در این ســال چویک بیر، رئیس ستاد مشترک ترکیه از اسرائیل 
دیــدار نمود و زمانی امضای این موافقت نامه علنی شــد که دمیرل، رئیس جمهور 
ترکیه در ماه مارس 1996، از اســرائیل دیدار نمود. این موافقت نامه متضمن مواد 

مختلفی است که مهم ترین آنها به این شرح می باشد:
1.نوسازی و بهینه سازی جنگنده های اف 4 و فانتوم ترکیه توسط اسرائیل.

2.مجاز بودن هواپیماهای اســرائیلی به انجام پروازهای آموزشــی در آسمان 
ترکیه به مدت یک هفته، چهار بار در سال.

3.تأسیس یک مجمع امنیتی به منظور انجام مذاکرات استراتژیک، به طوری 
که کلیه فعالیت های اطالعاتی و پذیرش کشتی های جنگی هر یک از دو کشور در 

بنادر کشور دیگر را شامل شود.
4.ایجاد و نصب دســتگاه های شــنود در ترکیه از سوی اســرائیل به منظور 
ره گیری تحرکات ســوریه و ایران و جمع آوری اطالعات از این دو کشور و استفاده 

از فیلم های مستند هر یک از دو کشور.
5.تحویل عکس های ماهواره های جاسوسی از سوی اسرائیل به رهبران ترکیه 

به منظور استفاده ارتش ترکیه در مقابله با اکراد شمال عراق و شرق آناتولی.
6.در اختیار قرار دادن بخشی از پایگاه هوایی انجرلیک ترکیه تا اسرائیل بتواند 
هرگونه که می خواهد از آن استفاده کند. علی رغم آنکه نجم الدین اربکان در تاریخ 
22 مه 1996 تعهد نمود که حزب رفاه از تصویب موافقت نامه نظامی با اسرائیل در 
پارلمــان ترکیه جلوگیری خواهد کرد، ولی دولت اربکان نه تنها هیچ گونه اقدامی 
در لغو یا تجدیدنظر در این موافقت نامه انجام نداد بلکه تحت فشار ارتش ترکیه در 
تاریخ 28 اوت 1996، موافقت نامه دیگری به منظور نوســازی هواپیماهای فانتوم 
ترکیه با اسرائیل به امضا رساند و در تاریخ اول دسامبر 1996 نیز به همین منظور و 
سازماندهی مانورها و آموزش های مشترک، موافقت نامه سومی را با اسرائیل امضا 
نمود و ســرانجام در تاریخ 8 آوریل 1997، موافقت نامه چهارم را در زمینه »برآورد 
تهدیدهای ایران و ســوریه نسبت به دو کشور« منعقد نمود. همچنین در این دوره 

موافقت نامه های دیگری در خصوص طرح های صنعتی نظامی به امضا رسید.

سازمان ملل 
در رقابت

ترکیه و فلسطین در آینه تاریخ

رویکردهای انگلیس در قبال تحوالت کشورهای منطقه و موضوعات حقوق بشری را باید برمبنای منافع این کشور در حوزه های مختلف 
مورد توجه قرار داد. همچنانکه در مساله بحرین، حمایت های این کشور از آل خلیفه تا حد زیادی به نفوذ تاریخی لندن در بحرین برمی گردد.

الوقت- در طی سال های پس از آغاز قیام انقالبی بحرین در 2011، تحوالت این کشور به دلیل اهمیت استراتژیک آن در منطقه، همواره 
تحت تاثیر بازیگران منطقه ای و قدرت های بین المللی بوده اســت. در این میان انگلیس نیز به دلیل نفوذ تاریخی خود در بحرین و روابط ویژه 
پادشاهی این کشور با آل خلیفه همواره با هرگونه تغییر و تحول در ساختار سیاسی و قدرت بحرین مخالف بوده است، بویژه آنکه هرگونه تغییرات 
احتمالی در بحرین، قابلیت سرایت به دیگر متحد منطقه ای لندن یعنی عربستان را نیز دارد. بر همین اساس نیز انگلیس در طی سال های پس 
از 2011 همواره ســعی داشــته است با حمایت از آل خلیفه در سرکوب مخالفان، مانع از سقوط آل خلیفه شود، چنانکه مقامات انگلیس به رغم 
محالفت افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری این کشور در مقاطع زمانی مختلف، اقدام به فروش تسلیحات نظامی از جمله تجهیزات نظامی 
ضد شورش کرده است. عالوه براین، لندن همواره سعی داشته است تا با اقداماتی همچون برگزاری مسابقات فرمول یک در بحرین، گسترش 
مناسبات و روابط دیپلماتیک و میزبانی از مقامات آل خلیفه به بهانه های مختلف، به نمایش عادی سازی شرایط در این کشور کمک نموده و 
به نحوی برای آل خلیفه مشروعیت سازی نماید. همچنانکه اخیرا نیز این کشور به دعوت از پادشاه بحرین و پسرش برای شرکت در مسابقات 
اسب سواری لندن اقدام کرد. اما ورود پادشاه بحرین به لندن که در اوائل هفته اخیر انجام شد، به شدت با مخالفت جمعی از فعاالن بحرینی مقیم 
انگلیس مواجه شــد. چنانکه منابع بحرینی گزارش دادند که معترضان به این سفر، تجمع اعتراض آمیز برگزار کرده و با حمل پالکاردی بزرگ 
که روی آن نوشــته بود »حمد یک مجرم اســت و نه یک مهمان ویژه« اعتراض خود را به سیاست های انگلیس در حمایت از نظام بحرین در 
سرکوب قیام مردم این کشور اعالم نمودند. در همین راستا یک فیلم ویدیویی نیز نشان می دهد که فعاالن حقوقی در میان تماشاچیان مسابقه 
اســب سواری که »حمد بن عیسی ال خلیفه« پادشــاه بحرین و فرزندش ناصر حضور داشت، پالکاردی را در دست داشتند که در آن عبارت 
»انگلیس حمایت از دیکتاتور بحرین را متوقف کند«. البته این اعتراضات نه تنها از سوی مقامات لندن مورد توجه قرار نگرفت، بلکه به شدن با 
آن برخورد شده و تعدادی از مخالفان نیز توسط پلیس انگلیس دستگیر شدند. حمایت انگلیس از آل خلیفه به رغم مخالفت های مردمی در حالی 
طی ســال های گذشــته صورت گرفته است که مقامات لندن، بارها در سایر موضوعات منطقه و جهان از جمله در سوریه خود را مدعی حقوق 
بشر نشان داده و به ظاهر خواستار حمایت از حق و حقوق مردم شده اند، موضوعی که در تعارض کامل با سیاست های این کشور در بحرین 
است که نشان از رویکرد دوگانه لندن به حقوق بشر دارد. بنابراین رویکردهای انگلیس در قبال تحوالت کشورهای منطقه و موضوعات حقوق 
بشــری را باید برمبنای منافع این کشــور در حوزه های مختلف مورد توجه قرار داد. همچنانکه در مساله بحرین، حمایت های این کشور از آل 
خلیفه تا حد زیادی به نفوذ تاریخی لندن در بحرین برمی گردد. چنانکه بحرین به عنوان یک مرکز مالی مهم برای انگلیسی ها به شمار می رود. 
همچنین روابط تنگاتنگ آل خلیفه و انگلیس بر اساس گذشته تاریخی و نفوذ تاریخی انگلیس در ساختار حکومتی بحرین شکل گرفته است 
و بنابر سیاســت های قومی انگلیس در منطقه خاورمیانه، آل خلیفه از همپیمانان لندن به حســاب می آید به صورتی که لندن در گستره تاریخی 
شــکل گیری بحرین و اســتقالل آن همیشه حمایت خود را از خاندن حاکم در بحرین ابراز داشته است و به نوعی نقش حامی را در برخورد در 
معترضان آل خلیفه در گذر تاریخی ایفا کرده است. در همین راستا نیز بعد از شکل گیری شورشهای دهه 90 در بحرین، حاکمان بحرین به دلیل 

ترس از اعتراضات مردمی با انعقاد قراردادهای متعدد امنیتی با انگلستان، سیستم امنیت خود را در اختیار نیروهای امنیتی انگلستان قرار داده اند 
و لندن نقش اساســی در به نتیجه نرسیدن اعتراضات در بحرین تا ســال 2011 ایفا کرده است به صورتی که وزارت امورخارجه انگلیس طی 
سال های اخیر مخالف ارتباط و تماس با مخالفان بحرینی بوده ولی پس از آن که احساس کرد رژیم آل خلیفه در معرض سرنگونی قرار دارد خود 
را مجبور به برقراری این تماس ها دیده است. انگلیس از لحاظ امنیتی در بحرین نقش آفرینی کرده و آموزش نیروهای امنیتی را در این کشور 
بر عهده دارد همچنین انگلیس از لحاظ حقوق بشــری به آل خلیفه مشاوره می دهد و ابزارهای مورد نیاز برای سرکوب از جمله گاز اشک آور و 
گلوله های پالستیکی برای سرکوب مردم را در اختیار آل خلیفه قرار می دهد و به نوعی می توان گفت که راه حل هایی امنیتی را به رژیم بحرین 
پیشنهاد می کند و به لحاظ تسلط بر منابع امنیتی جایگاه ویژه ای در میان حاکمان بحرین و رویکرد آنها در قبال مخالفان دارد.براین اساس شاهد 
هستیم به رغم آنکه آل خلیفه در تحوالت بحرین با انتقادهای حقوق بشری و بین المللی در برخورد با معترضان مواجه است اما ملک حمد پادشاه 
این کشور همواره از مدعوین جشن سلطنتی ملکه انگلیس بوده است، یا اینکه مسابقات فرمول 2012 به صورت گسترده ای توسط رسانه های 
انگلیس پوشش داده می شود که نشان دهنده رویکرد دوگانه لندن در برخورد با انقالب های منطقه است که نشان از توجه صرف به منافع ملی 

در راس اولویت های حزب حاکم در لندن دارد.

چرا لندن از آل خلیفه حمایت می کند؟

وندی شرمن: برجام توافقی 
بین 6 کشور است، نه فقط 

ایران و آمریکا

وندی شرمن در سخنانی در این میزگرد گفت مایک پمپئو مدیر سیا اشتباه می کند که می گوید ایران رفتارهای 
شرورانه اش را از زمان توافق هسته ای تشدید کرده است.

وی افزود این توافق تنها درصورتی پایدار می ماند که منافع امنیت ملی همه طرف های شــرکت کننده در آن، 
حفظ شود.

شــرمن تاکید کرد فراموش نکنید این توافق تنها بین ایران و آمریکا نیســت بلکه توافقی بین پنج بعالوه یک، 
اتحادیه اروپا و اعضای شورای امنیت است.

کاندولیزا رایس در گفتگو با کریســتین امانپور درباره اقدام دونالد 
ترامپ به افشــای اطالعات سری برای روسیه گفت: اگر افشاگری به 
یک همپیمان مربوط شود، باید این اطمینان حاصل شود که این روابط 
همچنــان قوی باقی می ماند. من اطمینــان دارم هر اتفاقی که افتاد، 
تالش هایی در جریان است تا به این همپیمان)اسرائیل( اطمینان داده 

شود تا بررسی کند که چه اتفاقی ممکن است رخ داده باشد!
وی افــزود: هیچ چیــزی مهمتــر از تبادل اطالعاتــی در میان 
همپیمانان نیســت. دولت ترامپ یک دولت نوپا است و همیشه برای 
دولت های نوپا دشــوار است که بخواهند جای پای خود را پیدا کنند و 
روابــط خود را با آژانس ها پیدا کنند. موضوع دیگر این اســت که این 
مسیر دشواری برای یادگیری در پیش دارند چون رئیس جمهور آمریکا 
هرگز در دولت نبود حتی نزدیک به دولت هم کار نکرد. باید دقت شود 
کــه وقتی دیدارهایی این چنینی برگزار می شــود ، درک واقعی وجود 
داشــته باشد که چقدر حرف بیان شود؟ اگر کسی می خواهد چیزی به 
روس ها بگویــد، همانطور که رئیس جمهــور گفت نگران موضوعی 
انساندوستانه بود و شــاید این تهدید ممکن است روی روس ها تاثیر 
بگذارد، چنین چیزی نشــانه بدی نمی فرستد. من هم به یاد دارم که 
روس ها زمانی اطالعاتی در اختیار ما گذاشتند اما این کار باید با دقت 

خاصی صورت گرفت.
کاندولیزا درباره وضعیت دمکراسی گفت: این موضوع خیلی جدی 
اســت و مداخله در انتخابات ما مســئله خصمانه است.من معتقدم که 
والدیمیر پوتین فردی اســت که اهل قصاص است. وی واقعا عصبانی 
بــود که ما در آمریکا، از جمله هیــالری کلینتون گفته بود که انتخاب 
پوتین درسال دوهزار و دوازده در انتخاباتی متقلبانه صورت گرفت، البته 
کــه آن انتخابات بخش زیادی تقلب بــود، این مواضع باعث عصبانی 

شدن پوتین شده بود و او واکنش متقبال نشان داد.
کاندولیــزا رایس گفت: هیــالری کلینتون وقتــی گفته بود که 
انتخابات در روســیه متقلبانه بود هیچ اشتباهی نکرد اما ما باید از این 
موضوع حمایت کنیم که هیچ کس نباید در اســتبداد زندگی کند و این 

موضوع باید در کانون گفتار آمریکا با جهان باشد.
وی افزود: وقتی تعداد کشورهای دمکراتیک در دنیا زیاد می شود 

به نفع آمریکا است.
کاندولیزا رایس گفت: من نظرم را درباره دونالد ترامپ تغییر ندادم 
بلکه االن وی رئیس جمهور اســت و من به رویه هایی که در کشــور 
وجود دارد، احترام می گذارم اما هر جای اشــکالی باشــد از کاخ سفید 

انتقاد خواهم کرد.

مداخله روس ها در 
انتخابات خصمانه بود

ســازمان ملل متحد ضمن هشدار نسبت خشکسالی در 
بخشــهایی از آفریقا گفته این وخیم ترین بحران انسانی در 

هفتاد سال گذشته است. 
بنا به گزارش این ســازمان، زندگی بیش از 20 میلیون 
نفر در کشــورهای شاخ آفریقا، نیجریه، یمن و سودان جنوبی 
بشدت مورد تهدید خشکســالی قرار گرفته است. در حالیکه 
بیش از شــش میلیون نفر در ســومالی به کمکهای انسان 
دوستانه نیاز دارند از نوامبر سال گذشته حدود 680 هزار نفر از 
کشور فرار کرده اند. سازمان ملل متحد پیش بینی کرده است 
که امسال در سومالی نزدیک به یک و نیم میلیون کودک از 

سوتغذیه رنج خواهند برد.
این چهارمین فصل باران بدون بارندگی در سومالی لند، 
بخش خودمختار سومالی اســت. اولین خشکسالی سه سال 
پیش شروع شد و حال بیش از هشتاد درصد احشام دامداران 
روستای »شیخ آواره« تلف شــده اند. کورون عثمان، زنی از 
اهالی روســتا می گوید: »من اینجا بدنیا آمده ام و در عمرم 

چنین خشکسالی ندیده ام. دویست بز داشتم همه تلف شدند 
و فقط بیست تا برایم باقی مانده است.«

او یکــی از افراد تحت پوشــش در منطقه مورد حمایت 
سازمان »کانســرن« )Concern( اســت. این سازمان 
مــردم نهاد به مردم کمک مالی مــی کند تا مایحتاج خود را 
از فروشگاه های محلی تامین کنند. این پروژه با بودجه دفتر 
کمکهای انساندوســتانه اتحادیه اروپا تاســیس شده و 172 
خانوار در روســتاهای این منطقه کوهستانی را تحت پوشش 

دارد.

کــورون می گوید: »به من 112 دالر دادند که بخش از 
نیازهایم را تامین می کند، آرد، روغن، شکر و چای خریدم.« 
کمکهــای مالی نه بصورت نقدی بلکه بوســیله تلفن همراه 
انتقال داده می شــود. سازمان مردم نهاد به افراد واجد شرایط 
دریافت کمک مالی، یک سیم کارت تلفن می دهد که پیشتر 
بصورت اعتباری شارژ شده و در فروشگاه ها قابل ارائه است. 
در مجموع 92 هزار خانواده در سومالی و 22 هزار خانوار 
در ســومالی لند تحت پوشش سازمان مردم نهاد »کانسرن« 
قرار دارند. مرســی گیتائو، یکی از کارمندان این ان جی او با 
اشــاره به مشــکالت کار می گوید: »تعداد خانوادهای تحت 
پوشش به نسبت کل کسانی که از خشکسالی آسیب دیده اند 
خیلی کم است. به آنها ســه حواله کمک مالی از راه موبایل 

می دهیم که آخرین آن ماه ژوئن است. 
ولی می دانیم که با ادامه خشکسالی هنوز نیازمند کمک 

هستند.«
این برنامه بخشــی از پروژه بزرگتری بــه نام »برنامه 

راهبردی جامع« برای پیشگیری از خشکسالی است. با کمک 
ســازمان های بین المللی، سال گذشته سومالی برنامه ای به 
نام هشــدار خشکسالی را شــروع کرد. شش سال پیش یک 
خشکسالی دیگر در سومالی جان بیش از 250 هزار را گرفت. 
آیــا کمکهــای انساندوســتانه تغییری کرده اســت؟ 
هــدر بلکول، کارمنــد برنامه امداد اتحادیــه اروپا می گوید: 
»کمک های انساندوســتانه بهتر و سریعتر می شوند. پیش از 
وقوع خشکســالی در باره میزان ذخیره مواد غذایی و کمبود 
آن، سوتغذیه و همچنین بهای مواد غذایی در بازار اطالعاتی 
داریم. اینها شاخصهای نشــاندهنده شروع خشکسالی است 
و کمک می کند تا واکنشــهای مناســبتر و سریعتری داشته 
باشیم.«کمبود باران علت اصلی کم آبی و شروع این بحران 
است. در مناطقی مردم مجبورند آب را به بهای گران بخرند. 
در همین حال در روستای بالدهیره )Baldheere(، واقع 
در جنوب، ساخت مخزن ذخیره آب زندگی ساکنان آنرا تغییر 

داده است. 

وزنامه »واشنگتن پست« در گزارشی به نقل از منابع 
آگاه خبر داده بود »دونالد ترامپ« رئیس جمهور این کشور 
اطالعات فوق ســری را در اختیار دولت روســیه قرار داده 

است.
روزنامه آمریکایی اشاره کرده بود که اطالعات لو رفته 

از طریق یکی از شــریکان آمریکا در اختیار این کشور قرار 
گرفته بود اما اشاره ای به منبع این اطالعات نکرده بود. حال 
پایگاه آی 24 گزارش داده است که اسرائیل این اطالعات 

فوق سری را در اختیار آمریکا قرار داده بود.
روزنامه دیلی بیســت هم در گزارشــی در همین باره 

نوشــته اسرائیل یکی از مهم ترین متحدان و گردآورندگان 
اطالعات خاورمیانه برای آمریکا است و اطالعات لو رفته 

ممکن است به ایران هم درز پیدا کند. 
مقام های رژیم صهیونیستی گزارش ها درباره اینکه این 

رژیم منبع اطالعات مورد نظر بوده اند را رد کرده اند. 

وزارت خزانه داری آمریــکا اعالم کرد تحریم هایی را 
علیه 5 فرد حقیقی و 5 نهاد حقوقی سوریه به اتهام حمایت 
از دولت »بشــار اسد« رئیس جمهوری سوریه و یا ارتباط با 
کسانی که قبال در فهرســت تحریم ها قرار گرفته بودند، 

تحریم کرده است.
بنا بر گزارش خبرگزاری »رویترز«، در میان کسانی که 
نامشان در فهرست جدید تحریم های آمریکا علیه سوریه 
اعالم شــده نام »محمد عباس« از خویشــاوندان »رامی 
مخلوف« از تجار برجســته سوریه و از خویشاوندان »بشار 

اســد« رئیس جمهوری سوریه به چشــم می خورد. وزارت 
خزانه داری آمریکا مخلوف را در سال 2008 به اتهام کمک 

به فساد مقامات دولت سوریه تحریم کرده بود.
وزارت خزانــه داری آمریــکا گفته اســت که خیریه 
»البسطان« سوریه و مدیر این خیریه نیز تحریم شده است. 
منابع تأمین بودجه این خیریه نیز با مخلوف ارتباط داشته 

است.
حدود یک ماه پیــش نیز آمریکا تحریم هایی را علیه 

سوریه اعمال کرده بود.

اطالعات سری که ترامپ به روس ها داد، »اسرائیلی« بود

آمریکا شماری از »نزدیکان« اسد را تحریم کرد

پادشاه بحرین باز هم به انگلیس سفر کرد!

آخرین بار باراک اوباما، رئیس جمهوری 
پیشــین ایاالت متحده در آخرین روزهای 
حضــورش در کاخ ســفید، تحریم هــای 
هسته ای ایران را تا 29 اردیبهشت، تعلیق 
کرده  بود. پیش تر ســایت المانیتور گزارش 
داده بــود که ترامــپ تحریم های ایران را 

چهارشنبه تعلیق خواهد کرد.
در شــرایطی کــه بــاراک اوبامــا، 
ایاالت متحده  پیشــین  رئیس جمهــوری 
آمریکا براســاس توافق هسته ای ایران با 
کشورهای گروه 1+5 یا همان برجام، 120 
روز پیش، تحریم های هســته ای ایران را 
 waive تعلیق یا به اصطالح خودشــان
کرده بود، اکنون در موعد پایان این تعلیق 
در روز جمعــه 19 ماه مــه، دولت دونالد 
ترامپ نیز تصمیم گرفته این اقدام را انجام 
دهد و تعلیق تحریم هــای ایران را تمدید 
کند. در این میان براســاس گزارشــی که 
فایننشال تایمز منتشر کرده مقامات ایران از 
لغو تحریم ها مطلع شده اند. همچنین تعلیق 
ایــن تحریم ها در شــرایطی دوباره تمدید 
می شود که دونالد ترامپ پیش تر انتقاداتی 
را نســبت به برجام مطرح کرده و حتی از 
اصالح آن ســخن گفته بود. ایــن اقدام 
ترامــپ را می توان نخســتین اقدام دولت 
جدید واشنگتن در راســتای اجرای برجام 

به حساب آورد.

روزنامــه  گــزارش  براســاس 
فایننشال تایمز مقامات ایران از تصمیم کاخ 
سفید برای تعلیق تحریم ها خبر دارند. سه 
منبع آگاه به روزنامه فایننشال تایمز گفته اند 
که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
احتماال به تعهدات خود در توافق هسته ای 
تاریخی با ایران مبنی بر تعلیق تحریم های 
واشنگتن علیه تهران کماکان پایبند خواهد 
مانــد. به گفته این منابع آگاه دولت ترامپ 
قرار است ابطال تحریم های اقتصادی علیه 
ایران برای شــرکت های غیرآمریکایی را 
تمدید کند و مقامات آمریکا و جاهای دیگر 
تاکنون تهران را از تمدید تعلیق تحریم ها 
فایننشال تایمز  نوشــته  به  مطلع کرده اند. 
ابطــال تحریم هــای ایران طبــق توافق 

هسته ای که در ژوئیه 2015 میان ایران و 
گروه 1+5 حاصل شد، طی روزهای آینده 
منقضی می شود و دولت ترامپ باید دستور 

ادامه تعلیق تحریم ها را صادر کند.
به گــزارش المانیتــور، اطالعیه های 
مربوط به این تعلیق تحریم ها احتماال روز 
چهارشنبه منتشر شده است. این یعنی دقیقا 
یک روز پیش از آنکه ترامپ به قصد سفر 
به عربستان سعودی، سرزمین های اشغالی، 
ایتالیا و بلژیک، خاک آمریکا را ترک کند. 
این نخستین سفر خارجی ترامپ به عنوان 
البته  رئیس جمهوری آمریکا خواهــد بود. 
منابعــی که این خبر را به المانیتور داده اند، 
احتمال تغییر تصمیم دولت ترامپ یا تغییر 
زمــان این اقدام را نامحتمل ندانســته اند. 

المانیتور به این نکته اشــاره کرده است در 
حالیکــه خبر این اقدام دولــت ترامپ روز 
چهارشنبه منتشر شد، تنها دو روز پیش از 
انتخابات ریاست جمهوری ایران. دوازدهمین 
انتخابــات ریاســت جمهوری در ایران روز 
 جمعه 29 اردیبهشــت مــاه برگزار خواهد 

شد.
آمریکا هنــوز تحریم هــای دیگری 
علیه ایــران به دلیل برنامه موشــکی این 
کشور دارد.« رئیس جمهوری آمریکا پیش 
از این در جریان رقابت های انتخاباتی اش 
گفته بــود که پــس از پیــروزی، توافق 
هســته ای با ایران را کنار خواهد گذاشت 
اما متحدان آمریکا درحال رایزنی با مقامات 
 این کشــور برای حفظ توافق هســته ای 

هستند. 
این درحالی است که رکس تیلرسون، 
وزیر امــور خارجه آمریــکا در نامه ای به 
کنگره تایید کرد که ایــران به طور کامل 
به تعهدات خود در توافق هســته ای پایبند 
است. اما واشــنگتن اعالم کرده است که 
این توافق و همچنین سیاســت آمریکا در 
قبال ایران را مــورد بازبینی قرار می دهد. 
یک مقــام وزارت امور خارجــه آمریکا در 
گفت وگو با فایننشــال تایمز تاکید کرد: »تا 
زمانی که این بررسی ها تکمیل می شود ما 

به توافق پایبند خواهیم بود.«

فایننشال تایمز: امضای ترامپ بر تعلیق تحریم ها


