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تصویری که دیپلمات چینی در توئیتر خود منتشر کرد
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سوریهازانزوا در میآید

چهارمین نشست کمیته قانون اساسی سوریه
آغاز شده و تا  ۴دسامبر ادامه پیدا می کند .در این
دور از نشستها ،رایزنی درباره اصول اصلی قانون
اساسیانجاممیشود.کمیتهقانوناساسیسوریه
توسط سازمان ملل بــرای تدوین قانون اساسی
جدیداینکشوربرپایهقطعنامه ۲۲۵۴اینسازمان
تشکیل شده است .در این کمیته نمایندگان نظام
کنونی سوریه و مخالفان این کشور حضور دارند.
قانون اساسی فعلی سوریه متعلق به سال ۲۰۱۲
است که دولت سوریه پس از آغاز اعتراضات در
واکنش به خواست مخالفان و معترضان ،اقدام به
ارائه آن کرد.پس از تصویب قانون اساسی جدید
در سوریه ،انتخابات در این کشور برگزار خواهد
شد.پیشتر در  26نوامبر از سوی مقامات وزارت
خارجه چهار کشور عربی شامل عربستان ،امارات،
مصر و اردن  ،نشستی در قاهره برای بررسی پرونده
سوریه برگزار شد که بی سابقه به نظر می رسد.
وزارت خارجه مصر پس از این نشست با انتشار
بیانیه ای رسمی تأکید کرد که هدف از این نشست
بررسی راه هــای حل «بحران سوریه» براساس
قطعنامه  2254شــورای امنیت بوده است.این
چهار کشور منتقدان جدی نقش ترکیه در سوریه
هستند،هرچندهرکدامدرتحوالت سوریهراهخود
را می رود ،عربستان در قطع ارتباط کامل با سوریه
است ،امارات روابط دیپلماتیک خود را با سوریه
برقرار کرده ،اردن و مصر هم مناسبات اطالعاتی
و امنیتی با سوریه دارند و مصر تالش های بسیاری
برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب انجام داده
است.بهنظرمیرسد احتماالدرایننشستتالش
برای پایان دادن به انزوای سیاسی سوریه مطرح
شده به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که دولت
جدید آمریکا احتماال درصدد افزایش فعالیت های
دیپلماتیک برای حل بحران سوریه برخواهد آمد.
این کشورها می خواهند پیش از آن که آمریکا وارد
عمل شود ،هماهنگی های الزم را میان خود ایجاد
کنندتادرمذاکراتآیندهقدرتمانورداشتهباشند.
مصر و امارات و عربستان در لیبی جبهه متحدی در
برابر ترکیه تشکیل داده اند که اجماال با موفقیت
همراه شد و اکنون در پی تکرار این تجربه در سوریه
برآمده اند.آن چه راه را برای تشکیل چنین جبهه
ای هموار کرده عقب نشینی عربستان از موضع
سرنگونی دولت بشار اسد و پذیرش راه حل های
میانه از جمله خروج گروه های نظامی غیر سوریه
ای از این کشور است.

درپیافشایجنایاتنظامیاناسترالیاییدرافغانستان،تنشمیانپکن-کانبرا به اوجخودرسید

جانیدرلباسقربانی!

شریفی -بررسی  ۲۰هــزار سند در کنار ۲۵
هزار تصویر و جان باختن  ۴۲۳تن ،ثابت کرد که
سربازان استرالیایی بین سالهای  ۲۰۰۵تا

 ۲۰۱۶در افغانستان مرتکب «جنایت جنگی»
شدهاند .براساس این اسناد که کمتر از دو هفته
پیش منتشر شــده ۳۹ ،زنــدانــی و غیرنظامی

چین ۴مقامآمریکاییرابهاتهاممداخلهدرامورهنگکنگتحریمکرد

پینگپنگتحریمیپکن-واشنگتن
دولت چین با هدف مقابله به مثل با تحریم چهار مقام چینی توسط
واشنگتن ،چهار شهروند آمریکایی را که عضو نهادهای وابسته به دولت
این کشور هستند ،تحریم کرد .به گزارش واشنگتن پست ،این تحریمها
شامل «جان کنوس» مدیر بخش آسیایی بنیاد ملی دموکراسی« ،مان
پریت سینگه آناند» مدیر منطقهای بخش آسیا پاسیفیک موسسه
دموکراسی ملی و دو موسسه مشابه دیگر میشود .این افراد متهم به
دامن زدن به جریانهای جدایی طلبانه هنگ کنگ هستند .پیشتر،
آمریکا نیز چهار مقام چینی را مرتبط با تحوالت هنگ کنگ تحریم
کرده بود .پکن این قبیل رفتارها را مغایر با هنجارهای بنیادین روابط
بینالملل و به منزله مداخله در امور داخلی چین تعبیر میکند .دولت
شی چین پینگ بارها به واشنگتن درباره لزوم احترام به اصل چین واحد
هشداردادهاستحالآنکهدولتتحتامردونالدترامپرئیسجمهور
فعلی آمریکا ،در ادامه سیاست چرخش به ایندوپاسیفیک و ممانعت از
قدرتیابی چین ،از تحریک جریانهای جدایی طلب مناطق تابعه این
کشور نظیر تایوان ،هنگ کنگ و تبت ابایی ندارد .تنش سیاسی بر سر
هنگ کنگ تنها یکی از عوامل جنگ تحریمی دو کشور است .دولت
دونالد ترامپ قصد دارد شرکت اصلی ساخت تراشه چین ،شرکت
«سمیک» ( )SMICو شرکت ملی نفت و گاز فراساحل چین« ،کنوک»
را به دلیل وابستگیشان به ارتش چین ،در فهرست سیاه وزارت دفاع
آمریکا قرار دهد .به گزارش رویترز ،این تصمیم ،دسترسی این شرکتها
به سرمایهگذاران آمریکایی را محدود میکند و در چند هفته مانده به
ریاست جمهوری بایدن ،تنشهای موجود با پکن را افزایش میدهد.

غیرمسلح افغان به دست ۱۹تن از نیروهای ویژه
استرالیاییبهقتلرسیدهاند.همینرویدادباعث
شدکه«ژائولیجیان»سخنگویوزارتامورخارجه
چین صبح دیروز (دوشنبه) در صفحه توئیتر خود
بهآنواکنشنشاندهد«.ژائولیجیان»درتوئیتی،
تصویری از یک نظامی استرالیایی منتشر کرد که
چاقویی را بر گلوی یک کودک افغان قرار داده
و در توضیحات عکس به طعنه نوشته شده بود:
«نترسید ،ما آمدهایم که برای شما صلح به همراه
آوریم» .این دیپلمات چینی سپس در توئیت خود
با اشاره به گزارشی که به تازگی از جنایات جنگی
نظامیان استرالیایی در افغانستان منتشر شده،
تصریحکرد«:ازقتلغیرنظامیانوزندانیانافغان
به دست سربازان استرالیایی بهتزده شدهام.
ما چنین اقداماتی را به شدت محکوم میکنیم و
خواستار محاکمه آن ها هستیم» .ساعاتی پس از
انتشار این پیام ،رسانههای استرالیایی گزارش
دادند که این توئیت باعث تنش در روابط پکن و
«کانبرا» شده است .پس از انتشار توئیت دیپلمات

چینی ،اسکات موریسون ،نخستوزیر استرالیا
خواستار حذف این تصاویر «کام ً
ال مشمئزکننده»
شد .نخستوزیر استرالیا در توئیتی نوشت« :این
(تصاویر) کام ً
ال اهانتبار است و به هیچوجه قابل
توجیه نیست ...دولت چین باید از انتشار چنین
پستی شرمسار باشد .این اقدام ،آن ها را در مقابل
چشمانجهانخوارمیکند».استرالیا،اینتصویر
را فتوشاپی اعالم کرده است  .هوا چون اینگ،
سخنگوی وزارت خارجه چین اما انتقاد اسکات
موریسون را رد کرده و گفته که استرالیا باید از
رفتار نیروهایش در افغانستان «شرمنده» باشد.
پس از انتشار خب ِر رسوایی استرالیا در روزهای
گذشته ،ژنرال «آنگس کمپبل» رئیس نیروهای
دفاعیاسترالیادریککنفرانسمطبوعاتیگفته
بود :گزارش اطالعات موثقی ارائه شده است که
نشان میدهد نظامیان استرالیایی ،تسلیحات یا
بیسیمهایی را روی بدن اجساد غیرنظامی افغان
قرارمیدادندتااینگونهجلوهدهندکهفردقربانی
درعملیاتکشتهشدهاست.

توافقفرانسهوانگلیسبرایممانعتازگذرپناهجویانازکانالمانش

باتالق رویاهایپناهجویانمسدود میشود؟
دولــت انگلیس بــا فرانسه در زمینه
افــزایــش اقــدامــات امنیتی در کانال
مانش به توافق رسید.براساس این
توافق ،دولت فرانسه موظف میشود
با دو برابر کردن شمار گشتهای گارد
ساحلی خــود ،حرکت پناهجویان و
مهاجران غیرقانونی به سوی بریتانیا
در قایقهای کوچک را متوقف کند.در
ماههایگذشتههزاراننفردرقایقهای
شخصی کوچک با عبور از دریای مانش
خود را به سواحل انگلیس رساندند.
قرار است لندن و پاریس برای این طرح
مشترک،بیشاز 31میلیونیوروهزینه
کنند.اعالم توافق اخیر بین بریتانیا
و فرانسه در زمینه ممانعت از عبور
پناهجویان و مهاجران غیر قانونی در
واکنش به سلسله رویدادهای ناگواری
استکهدرچندماهاخیردرکانالمانش
رخ داده است.از جمله موارد مهم در این
زمینه ،غرق شدن یک خانواده ایرانی در
 27اکتبر  2020بود .پس از این حادثه
دلخراش ،نهادهای حامی پناهجویان

اعالم کردند که مرگ این خانواده بر
اثــر غــرق شــدن قایق حامل آن هــا در
کانال مانش باید زنگ هشدار را برای
سیاستمداران در فرانسه و بریتانیا به
صدا درآورد.تا قبل از این حادثه ،دولت
فرانسه سیاست بی تفاوتی در قبال
پناهجویانیکهقصددارندازطریقبندر
کاله و کانال مانش به بریتانیا برسند،
داشته است .در واقع پاریس صرفا به
دنبال خالصی از دســت پناهجویان
است.به همین دلیل با وجود آگاهی از
روند رو به افزایش حضور پناهجویان در
سواحل شمال فرانسه به ویژه اطراف
کاله برای سفر با قایق به بریتانیا ،اما با
نادیده گرفتن این امر ،به پناهجویان
برای انجام این سفر چراغ سبز نشان
می داد و آن ها را رهسپار سفردریایی
بسیار پرخطری با قایق های ناایمن می
کرد.اکنون با توجه به فشارهای بین
المللی به ویژه از جانب سازمان های
حقوقبشری،پاریسناچارشدهبالندن
به توافقی برای ممانعت از ادامه حرکت

پناهجویانومهاجرانغیرقانونیکانال
مانش با قایق های کوچک برسد .با این
حال بعید به نظر می رسد که این توافق
بتواند بهنحو موثری مانع از تداوم انتقال
آن ها با قایق از طریق کانال مانش شود؛
ضمن این که جدیت پاریس در زمینه
اجرای این توافق محل تردید است.در
سال های اخیر با پیدایش و اوج گیری
بحران ،پناهجویان با برخوردهای سرد
و حتی خشونت آمیز در کشورهای
غربی مواجه شــده انــد و دولتهای
اروپایی تالش گسترده ای را به منظور
ممانعت از ورود آن ها و در مرحله بعد
بــازگــردانــدن پناهجویان می کنند.
سیاستمداران راست گرای افراطی
نیز تالش می کنند تا ورود پناهجویان
را مسبب بسیاری از معضالت قلمداد
کنند و بیرون راندن و ممانعت از ورود
آن ها را خواستار شوند.در عین حال
کوتاهی کشورهای اروپــایــی ابعاد
انسانی و اجتماعی بحران پناهجویان
را روز به روز افزایش داده است.
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مصدومیتبایدنهنگامسگبازی
جو بایدن حین بازی با سگش دچار شکستگی
سطحی در ناحیه پا شده و باید چند هفتهای
کفش مخصوص بپوشد.این خبر به تنهایی از
اهمیت چندانی برخوردار نیست ،اما این که
دونالد ترامپ رئیسجمهور فعلی آمریکا در
پیامی توئیتری برای او آرزوی بهبودی کرده،
جای تعجب دارد .او در این پیام نوشت :زود
خوب شو!این روزهــا ،ترامپ اغلب از توئیتر
برای متهم کردن رقیب دموکرات به تقلب در
انتخابات استفاده میکند؛ به همین دلیل
پیامی هرچند کوتاه که محتوایی غیر از بدگویی
از بایدن داشته باشد؛ جالب است.اگر اوضاع
طبق روال پیش برود؛ بایدن دموکرات در ۲۰
ژانویه ( ۲۰۲۱اول بهمن) ،زمام امور را در کاخ
سفید به عهده میگیرد.

توئیت روز

ترامپ :برای خودم نیست که نتایج انتخابات را
نمیپذیرم ،بلکه برای آن  ۷۴میلیونی که به من
رای دادند همچنان میجنگم!

