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دایره مخالفت ها با دولت الکاظمی 
گسترده تر شد؛ 

 عالوی و مالکی 
در لیست مخالفان!

مهلت ریاست جمهوری اعطا شده به مصطفی 
الکاظمی رو به پایان اســت و درحالی که ناظران 
متصور بودند الکاظمی از حمایت مشروط اکثر 
فراکسیون های پارلمانی برای دولتش برخوردار 
است اما دایره مخالفانش در حال گسترش یافتن 
اســت. به طوریکه ائتالف الوطنیه عــراق بعد از 
ائتالف نوری مالکی اعالم کــرد، به دولت او رأی 
اعتماد نمی دهد. به نوشــته روزنامه رأی الیوم 
چاپ لندن، در آستانه برگزاری جلسه پارلمانی 
به منظور تعیین زمــان رای گیری درباره دولت 
مصطفی الکاظمی ائتالف الوطنیه به رهبری ایاد 
عالوی در بیانیه ای اعالم کرد: متأسفانه ما شاهد 
حمایت از خواسته های تظاهرکنندگان نبوده ایم و 
مکانیزم انتخاب وزیران مبهم و نامعلوم بوده است. 
وی با تاکید بر اینکه ائتالفش به دولت مصطفی 
الکاظمی رأی اعتماد نمی دهد و جلسه پارلمان 
را تحریم می کند، افزود که در صورت رای اعتماد 
گرفتن دولت الکاظمی تبدیل به اپوزیســیون 
مسالمت جو خواهد شد. ائتالف عالوی ۲۲ کرسی 
پارلمان از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را داراست. 
پیش از این ائتالف دولت قانون به رهبری نوری 
مالکی اعالم کرده بود در دولت الکاظمی شرکت 
نمی کند و به آن رأی نمی دهد. ائتالف دولت قانون 
در بیانیه ای تاکید کرد: ما در تشکیل دولت شرکت 
نمی کنیم و بــه آن رأی نمی دهیم. بقیه اعضای 
پارلمان باید تصمیم مناسب را در این باره بگیرند. 
طی مذاکرات با مکانیزم انتخاب وزرا موافقت شد تا 
نخست وزیر مکلف با تمام فراکسیون های سیاسی 
براســاس یک روش برخورد کند. در این بیانیه 
آمده است: روند تشــکیل دولت با توافق حاصل 
شده مغایرت دارد همین مساله ما را وادار کرد تا 
برای انتخاب نامزدهای الیق بیشتر تالش کنیم. 
متأسفانه تالش های ما سودی نبخشید و کابینه 
الکاظمی با خواسته های مردم در تناقض و شامل 

وزرای ناالیق است.

الکاظمی بعد از عدنان الزرفی و محمد عالوی 
سومین فردی است که مامور تشکیل دولت شده 
است. مهلت تعیین شده برای الکاظمی طی چند 
روز آینده به پایان می رسد درحالی که تحلیلگران 
می گویند او همچنان از حمایت مشروط بیشتر 
گروه های سنی و شــیعه و کرد برخوردار است. 
با پیوســتن ائتالف عالوی بــه مخالفان دولت 
الکاظمی، تعداد نمایندگانــی که نمی خواهند 
به او رأی اعتمــاد دهند به ۷۰ نماینده رســید. 
مخالفان شامل حزب الحل، ائتالف دولت قانون، 
نمایندگان ترکمانی و ائتالف الوطنیه هســتند. 
اتحادیه اسالمی ترکمان های عراق نیز یکشنبه 
بــا کابینه الکاظمــی مخالفت کردنــد. کابینه 
الکاظمی شامل ۲۰ پســت وزارتی است اما هیچ 
پستی به ترکمان ها اختصاص داده نشده است. 
جاســم البیاتی، دبیرکل اتحادیه ترکمان های 
عراق گفت: ما خوشــحال شــدیم که کابینه به 
سرعت تشکیل شد و مورد قبول فراکسیون های 
سیاسی قرار گرفت اما زمانی که معلوم شد کابینه 
شامل وزرای »ناالیق« است ناامید شدیم. البیاتی 
گفت: اینکه هیچ پستی به ترکمان ها اختصاص 
نیافته اشــتباهی سیاسی اســت برای همین از 
الکاظمی می خواهیم در کابینه خود تجدیدنظر 
کند و به ترکمان ها پســتی اختصاص دهد. اگر 
الکاظمی با این کابینه به پارلمان برود مطمئنا با او 
مخالفت می کنند. این در حالی است که پارلمان 
از نمایندگان خواسته بود روز گذشته )دوشنبه( 
جهت آمادگی و تعیین موعد جلســه رای گیری 
درباره کابینه الکاظمی به پارلمان بروند. گزارش 
العربیه توافق تقریبا نهایی درباره تصویب دولت 
وجود دارد. درحالی که فراکســیون های سنی، 
شیعه و کردها متعهد شده اند در جلسه پارلمان 
حضور یابند  فراکســیون ائتــالف دولت قانون، 
الوطنیه و السند اعالم کرده اند به دولت الکاظمی 
رای اعتماد نمی دهند. اختالفات بر ســر وزارت 
کشور و دفاع حل شده است. گویا قرار است جمعه 
عناد به عنوان وزیر دفاع و عثمان الغانمی به عنوان 
وزیر کشور تعیین شوند. طبق برخی اخبار قرار 
است پارلمان فردا جلســه ای را برای دادن رأی 
اعتماد به دولت الکاظمی برگزار کند. برخی منابع 
نیز احتمال می دهند این جلســه چهارشنبه یا 

پنج شنبه برگزار شود.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 هر چــه زمان می گــذرد و به جلو 
می رویم، مســاله انتخابات ریاســت 
جمهــوری ۲۰۲۰ ایــاالت متحده 
اهمیت بیشــتری پیدا می کند. اینکه 
چرا ماهیت انتخابات آمریکا مهم است 
یا اینکه چرا باید این رویداد سیاســت 
داخلی برای ما اهمیت داشــته باشد 
موضوعی اســت که بیــش از هرچیز 
به ســاختار قدرت ایــاالت متحده و 
همچنین تاثیر سیاست خارجی این 
کشــور به عنوان یکــی از قدرت های 
اصلی نظام بین الملل مربوط اســت. 
بدون تردید نمی توان بــرای تحلیل 
اوضاع و احــوال و وقایعی که در حوزه 
بین الملل به صورت روزانه رخ می دهد 
نقش واشــنگتن را نادیده گرفت که 
البته این موضوع باز هم به سیاســت 
خارجی و الیه هایی ربــط دارد که در 
پشــت پرده سیاســت داخلی ایاالت 
متحده در جریان اســت و سال های 
سال همین الیه ها، کلونی ها و البی ها 
به سیاســت های کاخ ســفید جهت 
داده اند. به عنوان مثال شما شاید فقط 
نامِ البی هایی مانند البی یهود یا البی 
عربستان را در معادالت قدرِت آمریکا 

شنیده باشید اما این در حالیست که 
»البی ایرلندی هــا«، »البی ارامنه« و 
حتی »البی امارات متحده عربی« در 
این ساختار منافعی دارند و همچنان 
در حال تامین آن هســتند. به همین 
دلیل اســت که می گوییم انتخابات 
ایاالت متحده و به طــور کلی فضای 
داخلی این کشور در عرصه کنونی بیش 
از هر زمان دیگر مهم و با ارزش است؛ 
چراکه احزاب و جریان های داخلی این 
کشــور تاحدی به صورت مستقیم بر 
سیاست های کالن واشنگتن تاثیرگذار 
هستند. نمونه این مساله را می توانیم 
در شــرایط فعلی که کرونا به صورت 
بی رحمانه در ایــاالت متحده قربانی 
می گیرد و ده هــا هزار نفــر را به کام 
مرگ کشیده مشاهده کرد. در حالی 
که مردم ایاالت متحــده از مدیریت 
ترامپ و تیــم وی در مقابله با ویروس 
کرونا ناراضی هســتند ما شــاهد آن 
هستیم که ترامپ اخیراً )روز یکشنبه( 
در مصاحبه با فاکس نیوز اعالم کرده 
که به اعتقاد او و تیمش، 1۰۰ هزار نفر 
در آمریکا جان خود را بر اثر شیوع این 
ویروس از دست خواهند داد! اینکه چرا 
ترامپ این مساله را برجسته می کند، 
ممکن اســت تا حدودی به هدف قرار 
دادن چین مربوط باشد؛ چراکه او در 
همین مصاحبه گفته اســت که چین 

مرتکب اشتباهی هولناک شده و پکن 
را مقصر شــیوع کروناویروس جدید 
دانســته و تالش کرده بر آن سرپوش 
بگذارد. این سخنان ترامپ از آنجایی 
اهمیت پیدا می کند کــه او بی محابا 
به رســانه ها و روزنامه ها حمله کرده و 
معتقد است از سوی رسانه ها با چنان 
رفتار خصومت آمیزی روبه رو شده که 
هیچ رئیس جمهور دیگری در آمریکا 
آن را تجربه نکرده است! این اظهارات 
در وضعیتی مطرح شده که ترامپ در 
حال مصاحبه با رسانة مورد عالقه اش 
یعنی فاکس نیوز بوده و به خوبی نشان 
می دهد که او درصدد آن است تا تقصیر 
را نه تنها به گردن چین، بلکه به گردن 
دموکرات ها و رســانه های آنها )مانند 
ســی.ان.ان( بیندازد. به عبارتی دیگر 
جنب و جوش ترامــپ و اینکه او مدام 
در حال تکذیب اخبار مربوط به کرونا 
است و از سوی دیگر ســعی می کند 
پای دموکرات ها و حتی چین را به این 
مساله باز کند نشــان دهنده آن است 
که فکر و ذکــر حاکِم کاخ ســفید در 
این ایام چیزی نیســت جز انتخابات 

ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا!
 جاستین آماش: آلترناتیو یا 
گرم کننده تنور انتخابات؟!

در میان انبوهــی از اخبار مربوط 
بــه کرونــا در آمریــکا و حمله های 

دموکرات ها به ترامپ یکباره شــاهد 
آن بودیم که خبری مبنی بر ورود حزب 
سوم ایاالت متحده )حزب لیبرترین( 
به کارزار انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا منتشر 
شد و برخی ها را ذوق زده کرد. بر اساس 
بیانیه ای که از سوی این حزب منتشر 
شــده، »جاســتین آماش« به عنوان 
نامزد ایــن حزب به صورت رســمی 
وارد انتخابــات ریاســت جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا شده است. آماش پیش 
از این عضو حــزب جمهوری خواه در 
مجلس نماینــدگان بود، دموکرات ها 
را به پیشبرد استیضاح ترامپ تشویق 
می کرد. او نخستین جمهوری خواهی 
بود کــه پــس از خوانــدن گزارش 
»رابرت مولر«، دادستان ویژه پرونده 

دســت داشــتن احتمالی روسیه در 
انتخابات ســال ۲۰1۶، اعالم کرد که 
رئیس جمهور باید اســتیضاح شود. 
آماش رئیس فراکســیون آزادی و از 
نماینــدگان مرتبط بــا »جنبش تی 
پارتی« اســت که در ساختار سیاسی 
آمریکا یک جنبش محافظه کار و تندرو 
تلقی می شــود اما با این حال چندی 
پیش مجلــه آتالنتیــک، او را یکی از 
مهمترین حامیــان آزادی های مدنی 
در مجلس نمایندگان خوانده اســت. 
نکته این اســت که بزرگترین احزاب 
ســوم آمریکا حزب لیبرترین، حزب 
سبز و حزب مشــروطه ایاالت متحده 
هســتند و در هــر دوره از انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا این احزاب 
یک نفر را به عنــوان نامزد وارد میدان 
می کنند و اینبار هم شــاهد تکرار این 
سناریوی قدیمی هستیم. اینکه چرا 
جاســتین آماش در فضــای کنونی 
وارد فضای انتخابات ۲۰۲۰ ریاســت 
جمهوری آمریکا شده، دالیل زیادی 
می تواند داشته باشد که البته بسیاری 
از مردم و به خصوص طرفداران حزب 
جمهوریخواه که از رفتار ترامپ ناراحت 
هستند به ســوی او متمایل شده اند، 
اما واقعیت این اســت که ورود حزب 
لیبرترین بــه کارزار انتخاباتی نوعی 
از مانــور سیاســی به نفع برچســب 
دموکراسی در آمریکا را نمایان می کند. 
بســیاری از مردم ایــاالت متحده که 
سیاســت را حداقل هفته ای چند روز 
می خوانند و از فضــای داخلی آمریکا 
خبر دارنــد به این نتیجه رســیده اند 
که فضای سیاســی ایاالت متحده در 
فضای کنونی و به خصوص در آستانه 
انتخابات ۲۰۲۰ بسیار خسته کننده 
شده است؛ چراکه فقط دو حزب سنتی 
)دموکرات هــا و جمهوریخواهان( در 
این انتخابات حضور دارند و دو چهره 
تکراری )جو بایدن و دونالد ترامپ( را 

باید تحمل کنند. 
این در حالیســت که نظرسنجی 
ســی بی اس نیــوز –یوگاو کــه بین 
۲۸ آوریــل و اول ماه می انجام شــد، 
نشــان می دهد جو بایــدن، معاون 
رئیس جمهوری سابق آمریکا از ترامپ 
در میان رای دهنــدگان احتمالی، با 
شــش درصد پیشتاز اســت تا بدین 
ترتیب نتیجه ۴۹ درصد به ۴۳ درصد 
رقم بخورد. این یافته ها همچنین یک 

عقیده ای را در میــان متحدان ترامپ 
تقویت می کند، مبنی بر اینکه رئیس 
جمهوری آمریــکا در بحــران کرونا 
ویروس بیــش از حد خــودش را در 
رسانه ها نشــان داده است! ۵۳ درصد 
از رای دهنــدگان می گوینــد که در 
هفته های اخیر خیلی از ترامپ دیده 
و شنیده اند و تنها 11 درصد می گویند 
که او را به اندازه کافی ندیده اند. در مقابل 
رای دهندگان معتقدنــد بایدن را در 
دوران شیوع این ویروس مرگبار کمتر 
دیده اند و تنها ۲۴ درصد گفتند که او 
را زیاد دیده اند و ۴۷ درصد گفته اند که 
او را به اندازه کافی ندیده اند. این آمار و 
ارقام نشان می دهد که سیاست گذاران 
انتخابات ۲۰۲۰ آمریــکا به دنبال آن 
هســتند تا بتوانند فضای فعلی داخل 
را به سمت و سوی دیگر ببرند و حتی 
احتمــال می رود که ورود جاســتین 
آماش نوعی فریب سیاســی باشد تا 
ترامپ بتواند در این مســیر برای خود 
وقت بخرد. برخی دیگر از شهروندان 
آمریکا به دلیل اینکه آماش و حزبش به 
آزادی تجارت و عدم دخالت دولت در 
زندگی مردم معتقدند، به سوی او روانه 
شده اند و حتی کار به جایی کشیده او 
را آلترناتیِو حــزب جمهوریخواه برای 
ترامپ می دانند غافل از اینکه او فقط 
به دنبــال گرم کردن تنــور انتخابات 
۲۰۲۰ است. به هر ترتیب باید تا ماه اوت 
که کنوانسیون هر دو حزب )دموکرات 
و جمهوریخواه( نامــزد نهایی خود را 
معرفی می کنند صبر کرد؛ چراکه پس 
از معرفی دو نامزد نهایی، مناظره آنها و 
معاونانشان با یکدیگر شروع می شود و 
معلوم نیست که کرونا تا آن زمان چه 

بالیی بر سر ترامپ می آورد.

گزارش »توسعه ایرانی« از پیامد ورود حزب لیبرترین به انتخابات 2020 آمریکا 

مانور دمکراسی یا ظهور بازیگر سوم؟
 شهروندان آمریکا به دلیل 

اینکه آماش و حزبش به 
آزادی تجارت و عدم دخالت 

دولت در زندگی مردم 
معتقدند، به سوی او روانه 

شده اند و حتی او را آلترناتیِو 
حزب جمهوریخواه برای 
ترامپ می دانند غافل از 

اینکه او فقط به دنبال گرم 
کردن تنور انتخابات 2020 

است

جنب و جوش ترامپ و 
اینکه او مدام در حال 

تکذیب اخبار کرونا است و 
از سوی دیگر سعی می کند 

پای دموکرات ها را به این 
مساله باز کند نشان دهنده 

آن است که فکر و ذکر حاکِم 
کاخ سفید چیزی نیست جز 
انتخابات ریاست جمهوری 

2020 آمریکا! 

وزارت خارجه مصر در واکنش به اعتراض اتباع خود در کویت و درخواست آنها برای بازگشت به کشورشان از ارتباط 
با مقامات این کشــور و اتخاذ اقدامات الزم درباره آنها تا زمان از ســرگیری پروازها خبر داد. به گزارش سایت ارم نیوز، 
احمد حافظ، سخنگوی وزارت خارجه مصر در واکنش به اعتراض و شورش اتباع خود در کویت و درخواست آنها برای 
بازگشت به کشورشان در پی شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد که دســتورالعمل هایی برای برخورد با بحران های اتباع 
مصر در خارج از طریق ارتباط با سفارتخانه ها و کنسولگری ها وجود دارد. وی افزود: 
مصر از بازگرداندن اتباع خود از خارج به ویــژه کویت هیچ گونه کم کاری نمی کند و 
اقدامات و برنامه مشخصی در اینباره وجود دارد که طبق زمان بندی پیش می رود و 
تمامی طرف ها درصدد حل و فصل مشکالت اتباع و بازگرداندن آنها به مصر هستند. 
گفته می شود نیروهای امنیتی کویت از گاز اشک آور برای پراکنده کردن معترضان 

استفاده کرده اند. 

متحدان چپگرای محافظه کار حاکم آنگال مرکل با ارائه طرحی اعتراضی خواســتار تخلیه تسلیحات هسته ای ایاالت 
متحده از آلمان شدند. به نوشته دیلی صباح، دو چهره ارشد حزب سوسیال دموکراتیک آلمان)SPD(، شریک کوچکتر 
در ائتالف دولت، اعتراض شدید خودشان را به استقرار این تســلیحات اعالم کردند. رالف موتزنیش، رهبر پارلمانی حزب 
سوسیال دموکراتیک آلمان به روزنامه تاگس اشپیگل گفت: تسلیحات هسته ای در خاک آلمان منجر به تقویت امنیت ما 
نمی شود، بلکه بر عکس. زمان آن فرا رسیده است که آلمان دیگر اجازه استقرار آنها در 
آینده را ندهد. دیدگاه او همچنین از سوی نوربرت والتر-بوریانس، از روسای این حزب 
تکرار شد. او به روزنامه روز یکشنبه فرانکفورتر آلگماینه گفت: موضع من علیه استقرار 
در آلمان، در دسترس بودن آنها و البته استفاده از آنها روشن است و بارها آنرا گفته ام. 
آمریکا حدود 1۵۰ کالهک هسته ای مستقر در بلژیک، هلند، ایتالیا و همچنین پایگاه 

هوایی بوشل در آلمان دارد.

سوسیال دموکرات های آلمان خواهان تخلیه تسلیحات هسته ای آمریکا شدندشورش در مرکز نگهداری اتباع مصری در کویت

در نهمین سالروز کشته شدن اســامه بن الدن، عضو 
سابق نیروهای ویژه  )نیوی سیلز( آمریکا که گلوله مرگ بار 
را به سرکرده سابق القاعده شلیک کرد، جزئیات جدیدی 
را درباره این عملیات برمال کرد. راب اونیل، نظامی سابق 
آمریکایی در گفت وگوی اختصاصی با شبکه فاکس نیوز 
برای اولین بار جزئیاتی از نحــوه برنامه ریزی تفنگداران 
دریایی آمریکا برای نابودی اسامه بن الدن، سرکرده سابق 
القاعده و اجرای عملیات منتشر کرد. اونیل تاکید می کند، 
آموزش ها برای عملیات هفته ها در منطقه کوهستانی در 
آمریکا قبل از اعزام تیپ ششم ناوی سیلز به پاکستان برای 
انجام عملیات ادامه داشت. این نظامی سابق اذعان می کند 
که احتمال می داد این ماموریت جاده یک طرفه باشــد و 
او هرگز سالم به خانه بازنگردد. طبق اظهارات اونیل، این 
عملیات ۳۸ دقیقه طول کشید. این نظامی سابق روایت 

می کند، او به همراه یکی از هم قطارانش به طبقه ســوم 
منزلی که آخرین پناهگاه رهبــر القاعده بود، رفته و وارد 
اتاق بن الدن شده و گروهی از زنان از جمله دختران و یکی 
از همســران بن الدن را رویت کرده بود. اونیل می گوید 
خود را پشت همسرش پنهان کرده بود و من که صدها بار 

صورتش را دیده بودم فوراً به او شلیک کردم.

شبکه الجزیره فیلم مســتندی با عنوان زنان زندانی 
در بازداشتگاه ذهبان منتشر کرد که به وضعیت حقوقی، 
انسانی و اجتماعی زنان سعودی به ویژه فعاالنی که بدون 
اتهامات جدی بازداشت شــده اند،  می پردازد. به گزارش 
الجزیره، در این فیلم زنان و مردانی که بازداشــت شــده 
بودند اتهامات وارده را تکذیب کردند و درباره روش های 
شکنجه ای که علیه آن ها استفاده شده بود، توضیح دادند. 
در این فیلم با یمنی دیســای، از زنان بازداشتی سابق در 
عربســتان که یکی از شــاهدان عینی وضعیت زندانیان 
ذهبان بوده، مصاحبه شده اســت. زندان ذهبان به زنان 
بازداشت شده اختصاص دارد. وی با تعدادی از این زنان 
دیدار و گفت وگو کرده و جزئیات زندان را با نقاشــی ارائه 
کرد. یمنی دیسای نقل می کند که وی مشغول تدریس 
بوده که تماسی از اداره دانشگاه حائل دریافت می کند. به او 

اطالع می دهند که مشکلی در ویزایش به وجود آمده و باید 
به دفتر گذرنامه مراجعه کند. وی به محض اینکه دانشکده 
را ترک می کند می بیند که نیروهــای امنیتی منتظر او 
هستند. این نیروها او را به منزلش برده و آنجا را بازرسی 
می کنند بعد او را به دفتر اصلی امنیت حائل منتقل شده و 

بعد او را به زندان ذهبان می برند.

انتشار جزئیات تازه از عملیات قتل بن الدنافشاگری الجزیره از وضعیت زندان زنان عربستان

خبرخبر


