
t oseei r ani . i r
3 جهان شماره   682 /       پنجشنبه 20 آذر   1399  /   24 ربیع الثانی 1442  / 10 دسامبر   2020

اعتراضات در اقلیم کردستان با شش کشته؛
 اربیل هیات بلندپایه به بغداد 

اعزام می کند! 
با به خشونت کشیده شــدن اعتراضات در 
استان ســلیمانیه در منطقه کردستان عراق، 
دست کم 6 نفر کشته و ده ها نفر زخمی شدند، 
مقامات این منطقه مقررات منع آمد و شد وضع 
کرده اند و اربیل، روز گذشته )چهارشنبه( یک 
هیأت بلندپایه برای یافتن »راهکاری فوری« 
به بغداد اعزام می کند. بــه گزارش الجزیره، از 
دوم دسامبر جاری شــهرهای مختلف استان 
سلیمانیه در منطقه کردســتان عراق، شاهد 
تظاهرات صدها نفری در اعتراض به فســاد، 
بحران مالی و تأخیر در پرداخت حقوق اســت 
و در جریان ایــن اعتراض ها مقرهای دو حزب 
حاکــم منطقه کردســتان به آتش کشــیده 
شده اند و دست کم 6 معترض کشته و ده ها نفر 
زخمی شده اند. بخش اصلی  این اعتراضات به 
عدم پرداخت حقــوق کارمندان باز می گردد. 
موضوع از این قرار است که منطقه کردستان 
از سال ۲۰۱۳ با وجود مخالفت بغداد، اقدام به 
صادرات نفت خام از طریــق ترکیه کرد که با 
واکنش دولت مرکزی و قطع حقوق کارمندان 
این منطقه و کاهش سهم اربیل در بودجه دولت 
مرکزی همراه شد. سرانجام پس از مذاکرات 
متعدد و پراکنــده میان دو طــرف در قانون 
بودجه ۲۰۱۹، دولت مرکزی عراق متعهد شد 
در قبال دریافت روزانه ۲۵۰ هزار بشــکه نفت 
منطقه کردستان، حقوق کارمندان را پرداخت 
کند اما »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر وقت 
به صراحت اعالم کرد که کردستان حتی یک 
قطره نفت هم به دولــت مرکزی تحویل نداده 
اســت. به همین دلیل نیــز پرداخت حقوق 
کارمندان منطقه کردســتان در گرو عملکرد 
دولت این منطقه در قبال پرونده جنجالی نفت 
ماند. با وجود اصرار بغداد بر دریافت ۲۵۰ هزار 
بشکه نفت از منطقه کردستان،اربیل می گوید: 
مسئله پرداخت ۲۵۰ هزار بشکه نفت نیست، 
بلکه مشکل این اســت که قطع سهم منطقه 
کردستان از بودجه از سال ۲۰۱۴ باعث شده 
که اربیل بدهی های زیادی داشته باشد. این در 
حالی است که به اذعان شماری از نمایندگان 
ُکرد منطقه کردســتان از جمله »ســرکوت 
شمس الدین« رئیس فراکسیون المستقبل و 
نماینده پارلمان عراق، فساد بزرگی در  پرونده 
نفتی منطقه کردســتان وجود دارد و مافیاها 
نفت را قاچاق می کنند و کســی از درآمدهای 
نفتی و پولهایــی که وارد منطقه کردســتان 
می شــود، اطالع ندارد و همیــن امر موجب 

اختالفات زیاد داخلی در اقلیم شده است.

منابع خبری بغداد از افزایش شمار قربانیان 
تظاهرات در منطقه کردستان عراق خبر داد 
و نوشــت که بنا به گزارش شب گذشته منابع 
پزشکی رســمی در اقلیم کردســتان، شمار 
قربانیان معترض به فساد، بحران مالی و تاخیر 
در پرداخت حقوق کارمندان به شش کشته و 
ده ها زخمی رسید. بنا بر این گزارش، نیروهای 
امنیتی مسئول حفاظت از مقرهای حزبی در 
شــهرک »چمچمال« در اســتان سلیمانیه، 
دوشنبه پیش به ســوی تظاهرات کنندگان 
تیراندازی کردند که طــی آن یک جوان ۲6 
ساله کشته شد. به گفته یک منبع آگاه محلی 
و هیأت عالی حقوق بشــر در بغداد، دوشنبه 
شب نیز در جریان تیراندازی در شهرک های 
»کفری« و »دربندخان« دو معترض کشــته 
شدند. با این وجود تظاهرات کنندگان نیز در 
شهرکهای مختلف سلیمانیه به خیابان آمدند 

و حقوق از دست رفته خود را مطالبه کردند. 
این در حالیســت که تداوم خشونت ها در 
جریان اعتراضات در استان سلیمانیه واقع در 
منطقه کردستان با اعتراض و محکومیت شدید 
هیأت سازمان ملل در عراق )یونامی( همراه شد 
و دیروز طی بیانیه ای خواستار تحقیق فوری 
برای شناسایی عامالن خشونت در جریان این 
تظاهرات ها و محاکمه فوری آنها شد. در همین 
راستا مقامات امنیتی در اقلیم کردستان از روز 
سه شنبه مقررات منع آمد و شــد را در چهار 
شهر استان سلیمانیه و سه منطقه اطراف آن به 
مدت ۲۴ ساعت با هدف برقراری امنیت وضع 
کردند. از سویی دیگر دولت منطقه کردستان 
تصمیم گرفت تا یک هیأت به بغداد اعزام کند 
تا در مورد برخی مسائل امنیتی و معیشتی به 

مذاکره بپردازند. 

جهاننما

فرشاد گلزاری

دوشنبه شب گذشته عضو شورای 
عالی سیاســی یمن فــاش کرد که 
این جریان پیام پنهانــی و محرمانه 
از آمریکایی هــا در مــورد برقراری 
صلح در یمن دریافت کرده اســت. 
دقایقی بعــد محمد علــی الحوثی 
در صفحــه شــخصی اش در توییتر 
نوشــت که »آمریکایی هــا از طریق 
برخی واســطه ها نامه ای بــرای ما 
فرســتادند و گفته اند اگــر ما موافق 
برقراری صلح در یمن نباشیم، حتی 
اگر عربستان نیز راضی باشد، صلحی 
در کار نخواهد بود«. این پیام توئیتری 
ظرف چند دقیقه یکباره به ســرخط 
اخبار رســانه های بزرگ دنیا تبدیل 
شد و در توئیتر هم مدام در حال دست 
به دست شدن بود. اما آنچه که به نظر 
می رسد کاِم واشــنگتن را تلخ کرد 
ادامه اظهارات محمــد علی الحوثی 
بود. او مجدداً در توئیتر خود با ارجاع به 
سابقه سیاسی گفت که »سفیر آمریکا 
از پشت میزی که برای برقراری صلح 
در یمن در نظر گرفته شده است، در 
مقابل هیأت صنعا در کویت که برای 
مذاکره اعزام شده بود، تهدید کرد که 

واشــنگتن ریال یمن را نابود خواهد 
کرد«. ایــن اظهارات بــدون تردید 
افشای یکی از رخدادهای مهمی بود 
که طــی چند ماه اخیر بــا محوریت 
یمن روی داده بود و به همین دلیل ما 
شاهد آن هستیم که پس از انتشار این 
پیام، یک سکوت مرموز بر رسانه های 
غربی و عربی به خصوص رسانه های 
عربستان و امارات متحده عربی حاکم 
شد؛ چراکه این مسئول ارشد انصاراهلل 
اقدام آمریکا را عاملی برای محاصره 
مرگبار ایاالت متحده علیه مردم یمن 
تعبیر کرد و همین افشاگری کوچک 
بدون تردید معادالت واشــنگتن و 
ریاض را به هم ریخت. نکته ای که در 
این میان باید موردنظر قرار بگیرد این 
اســت که آمریکا این جنگ را مانند 
دیگر جنگ ها فرصتــی برای فروش 
ســالح و مهمات و بهبــود وضعیت 
اقتصادی خود از طریق باجگیری از 
کشــورهای عربی از جمله عربستان 
می  دانــد. کمک های تســلیحاتی و 
اطالعاتــی آمریکا بــه ائتالف عربی 
ادامه داشت تا زمانی که خبر حضور 
مستقیم نظامیان آمریکایی در کنار 
نظامیان سعودی منتشر شد. افتضاح 
حضور نیروهای آمریکایی  در شمال 
یمن به حدی علنی شــد که روزنامه 
نیویورک تایمز در اردیبهشت ۹۷ طی 

گزارشی اعالم کرد که نیروهای ویژه 
ارتش آمریکا موسوم به »گرین برت« 
مخفیانــه به عربســتان برای جنگ 
در یمن کمک می کنند که بخشــی 
از این کمک ها اســتفاده از پهپادها و 
ارائه داده های اطالعاتی و گراف های 
هوایی برای حمله به مواضع انصاراهلل 
بود. حاال این کارشکنی آمریکایی ها 
برای جلوگیــری از برقراری صلح در 
یمن پس از آن روی می دهد که نشریه 
آمریکایی »فارن پالیسی« به تازگی 
در گزارشی نوشت که دولت »دونالد 
ترامپ« درصدد قرار دادن نام جنبش 
انصاراهلل یمن در فهرست سازمان های 
تروریســتی ایاالت متحده تا قبل از 
پایان اتمام دوره ریاســت جمهوری 
خود است. این اقدام بدون تردید تاثیر 
منفی و مستقیم بر معادالت سیاسی 
یمن و به خصوص صلــح با انصاراهلل 
خواهد داشت و سپس می تواند توازن 
نظامی و میدانی را تا حد زیادی تغییر 
دهد؛ چراکه با قرار دادن انصاراهلل در 
این فهرست، سعودی ها با استناد به 
این سند اقدام به بمباران جای جای 
یمن می کنند و حتی اگر غیرنظامیان 
کشته شوند، ادعا می کنند که اهداف 
نظامی را مورد هدف قرار داده اند و از 
این طریق می توانند پوششــی برای 
جنایت علیه بشــریت درست کنند. 

این گمانه زنی هــا در صورتی اتفاق 
می افتاد که نام انصاراهلل در فهرست 
تروریســتی قرار بگیرد اما حاال این 
اتفاق رخ نداده است و سوال این خواهد 
بود که چرا آمریکایی ها این جنبش را 

در فهرست تروریستی قرار ندادند؟
 عقب گرد و باز گذاشتن 

منافذ گفت وگو
همانگونه که گفته شد واشنگتن 
قصد داشت تا انصاراهلل را در فهرست 
جریان های تروریستی قرار دهد اما روز 
سه شنبه مایک پامپئو، وزیر خارجه 

آمریکا با اعالم اینکه این کشور گروه 
انصاراهلل یمن را در فهرست »نهادها 
با نگرانی ویژه و حساسیت برانگیز« 
قرار داده، رسماً از درج نام این جنبش 
در فهرست تروریستی عقب نشینی 
کرد. او در بخشــی از ســخنان خود 
اعالم کرد که واشــنگتن انصاراهلل و 
همچنین جنبش الشباب، القاعده، 
بوکوحرام، هیئت تحریر الشام، داعش 
و طالبــان را در فهرســت گروه های 
حساسیت برانگیز و نیازمند به اهتمام 
ویژه جای داده اســت! این سخنان 
در نمای اول اســتانداردهای دوگانة 
آمریکا در بحث مبارزه با تروریســم 
را بــه نمایــش می گــذارد؛ چراکه 
جریان هایی مانند داعش یا القاعده 
و حتی بوکوحــرام و طالبان که طی 
ســال های اخیر با کشــتن هزاران 
نفر در سراســر جهان خود را مدعی 
نگهبانی از دین خدا می دانند، از منظر 
واشنگتن در همان سطحی قرار دارند 
که انصاراهلل در حال مقابله با حمالت 

عربستان است. 
در نمای دوم اما موضوع مهمتری 
نهفته اســت. واقعیت این است که 
درخواســِت قرار دادن نام انصاراهلل 
در فهرست ســعودی از سوی دولت 
رئیس جمهور مســتعفی یمن یعنی 
عبدربــه منصور هادی کــه حاال در 
ریاض مستقر اســت، پیشنهاد داده 
شد و آمریکایی ها هم به درخواست 
آنها پاســخ مثبت دادنــد. اما اوضاع 
از جایی به ضرر ســعودی ها شد که 
شورای عالی سیاســی یمن اقدام به 
تبادل اســرای خود و عربستان کرد 
ولی انصاراهلل را به عنوان مجری این 
مســاله به ریاض و واشنگتن معرفی 
کرد! ســعودی ها فکر می کردند که 
انصــاراهلل در پرونده تبادل اســرای 
عربستان و تحویل گرفتن اسرای خود 
شــرکت نمی کنند یا حداقل آن را به 
مسائلی مانند آتش بس گره می زنند 
اما این اقدام انجام نشد و سعودی ها 

شاهد حسن نیت انصاراهلل بودند. 
همیــن مســاله موجب شــد تا 
آمریکایی ها برای آنکــه بتوانند این 
روند را ادامه بدهند و کاناِل ارتباطی 
با انصــاراهلل را حداقل در حوزه تبادل 
اسرا از دست ندهند، نام این جریان را 
در فهرست گروه های تروریستی قرار 

ندادند. از سوی دیگر باید توجه داشت 
که با آمدن »جو بایدن« در کاخ سفید 
و به روی کار آمــدن دموکرات ها در 
واشــنگتن، ســعودی ها به شدت از 
مواضع این جریان در مورد جنگ یمن 
نگران هســتند. بایدن و دموکرات ها 
بارها اعالم کرده انــد که پرونده یمن 
آرام آرام باید بــه انتهای خود نزدیک 
شــود و حتی در برخی از مواضِع این 
جریان شاهد آن هستیم که مستقیماً 
به لزوم پایان دادن بــه اقداماتی که 
منجر به قحطی و گرسنگی در یمن 
شــده، اشــاره می کنند. اما مشکل 
اینجاســت که ســعودی ها بارها به 
مذاکره با یمنی ها چراغ ســبز نشان 
داده انــد ولــی حاضر نیســتند که 
انصاراهلل را به عنوان جریان اصلی در 

یمن به رسمیت بشناسند. 
عربســتان به دنبال آن اســت تا 
آتش بس اجرا شــود و اسرای خود را 
با یمن مبادله کند؛ ولــی هیچ نام و 
نشانی از انصاراهلل دراین میان نباشد 
و در مقابل این جریان هم بارها اعالم 
کرده هر راه حلــی که توقف حمالت 
و لغــو محاصره یمــن را مدنظر قرار 
ندهد، محکوم به شکســت است. به 
هر ترتیب قرار ندادن نام انصاراهلل در 
فهرست تروریســتی آمریکا و ارسال 
نامه محرمانه از ســوی واشنگتن به 
این جریان نشان می دهد که ایاالت 
متحده بر خالف سعودی ها انصاراهلل 
را به عنوان یکــی از بازیگران اصلی 
یمن به رسمیت شناخته است؛ امری 
که می تواند باعث تند شــدن رفتار 
دموکرات ها علیه ســعودی ها طی 

ماه های آینده شود.

ارسال نامه محرمانه آمریکا به شورای عالی سیاسی یمن حاوی چه پیامی است؟

به رسمیت شناختن تلویحی انصاراهلل
عربستان به دنبال آن است 

تا آتش بس اجرا شود و 
اسرای خود را با یمن تبادل 

کند، ولی هیچ نام و نشانی از 
انصاراهلل در این میان نباشد 

و در مقابل این جریان هم 
بارها اعالم کرده  هر راه حلی 

که توقف حمالت و لغو 
محاصره یمن را مدنظر قرار 
ندهد، محکوم به شکست 

است

 قرار ندادن نام انصاراهلل در 
فهرست تروریستی آمریکا 

و ارسال نامه محرمانه از 
سوی واشنگتن به این 

جریان نشان می دهد که 
ایاالت متحده بر خالف 

سعودی ها انصاراهلل را به 
عنوان یکی از بازیگران 

اصلی یمن به رسمیت 
شناخته است؛ امری که 

می تواند باعث تند شدن 
رفتار دموکرات ها علیه 
سعودی ها طی ماه های 

آینده شود

۱۵۳ کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل از رژیم صهیونیســتی خواستند سالح هسته ای را کنار بگذارد. به 
گزارش روسیا الیوم، ۱۵۳ کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل از رژیم صهیونیستی خواستند هیچ گونه سالح 
هسته ای را آزمایش نکند یا ارتقا ندهد و سالح هسته ای را کنار بگذارد. آن ها از تل آویو خواستند معاهده منع گسترش 
سالح های هسته ای را امضا کند و از سالح های خود طی رأی گیری درباره قطعنامه خطر گسترش سالح هسته ای 
در خاورمیانه دست بکشد. این قطعنامه بخشی از قطعنامه هایی است که مجمع 
عمومی با آن ها توافق کرده است و در آن بر خلع سالح هسته ای تأکید شده است. 
همچنین بخشی از بسته ای شامل ۲۰ قطعنامه ساالنه مجمع عمومی است که در 
مخالفت با رژیم صهیونیستی و در حمایت از فلسطینی ها است. روزنامه اورشلیم 
پست نوشت که تشکیالت خودگردان فلســطین، مصر، اردن، عربستان، عمان و 

امارات جزو حامیان قطعنامه مذکور بودند. 

دادســتان مالی پاریس برای نیکوال ســارکوزی، رئیس جمهور سابق فرانســه و متهم پرونده موسوم به شنود، 
درخواست چهار سال زندان کرد. به گزارش یورونیوز، برای »تیه ری هرتســوگ«، وکیل سارکوزی و قاضی سابق، 
»ژیلبر آزیبر« نیز احکام مشابهی تقاضا شده است. هر سه این افراد به »فساد« و »اعمال نفوذ« متهم شده اند، اتهاماتی 
که می توانست تا ۱۰ سال زندان برای آنان به همراه داشته باشد. سارکوزی در این پرونده متهم است که در سال ۲۰۱۴ 
میالدی با »اعمال نفوذ« به اطالعات یــک پرونده قضایی دیگر خود در ارتباط با 
منابع مالی کارزار انتخاباتی اش دسترسی پیدا کرده است. دلیل مشهور شدن این 
پرونده به »پرونده شنود« این است که در ماه فوریه سال ۲۰۱۴ وزارت دادگستری 
فرانسه با انتشار گفت وگوی تلفنی میان رئیس جمهوری وقت این کشور و تیه ری 
هرتســوگ، وکیل وی، رســیدگی به اتهام »اعمال نفوذ« جهت تائیرگذاری بر 

مراحل قضایی را آغاز کرد.

چهار سال حبس در انتظار سارکوزیدرخواست ۱۵۳ کشور از اسرائیل برای کنار گذاشتن سالح هسته ای

ارتش لیبی اعالم کرد که هیاتــی از دیوان کیفری 
بین المللی فردا )جمعه( به این کشــور سفر می کند تا 
گورهای دسته جمعی در شهر ترهونه در جنوب شرق 
طرابلس را مورد تفتیش و بررسی قرار دهد. به گزارش 
خبرگــزاری آناتولی ترکیه، مرکز رســانه ای عملیات 
آتش فشان خشم وابســته به ارتش لیبی در بیانیه ای 
در فیسبوک خبر از ســفر هیاتی از دیوان کیفری بین 
المللی به لیبی در روز جمعه برای بررسی گورستان های 
دسته جمعی در ترهونه خبر داد. این مرکز اعالم کرد 
که این سفر دومین سفر به حساب می آید، چراکه سفر 
پیشین در ماه ژوئیه گذشته انجام شد که طی آن، تیم 
دیوان کیفری بین المللی خواهان صدور کیفرخواستی 
علیه عامالن ایجاد گورهای دســته جمعی در ترهونه 
شد. در هفتم ژوئیه گذشته، دیوان کیفری بین المللی 
با اعزام یک تیم تحقیقاتــی درخصوص جنایت های 

شبه نظامیان خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم 
به ارتش ملی لیبــی موافقت کرد. محمــد القبالوی، 
سخنگوی وزارت خارجه لیبی در آن هنگام اعالم کرد 
که دیوان کیفری با درخواســت فائز الســراج، رئیس 
شــورای ریاســتی درمورد اعزام یک تیم تحقیقاتی 
درخصوص جنایت های شبه نظامیان خلیفه حفتر در 

ترهونه موافقت کرد.

رئیس جمهور منتخب آمریکا در مقاله ای منتشــر 
شده در نشــریه آتالنتیک دالیل متعدد خود را برای 
انتخاب ژنرال لوید آستین به عنوان وزیر دفاع دولتش 
شرح داد. جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا در 
این مقاله به پایان عملیات آزادســازی عراق که در آن 
دوره خودش نیز به عنوان معاون رئیس جمهور در دولت 
باراک اوباما خدمت می کرد، اشــاره کرد و ژنرال لوید 
آســتین را به خاطر انجام وظیفه اش در عراق تحسین 
کرد. بایدن گفت: ژنرال لوید نقش مهم و کلیدی را در 
بازگرداندن ۱۵۰ هزار نیروی آمریکایی از این صحنه 
جنگ به خانه های خود ایفا کرد. وی افزود: من ژنرال 
آستین را هم در میدان نبرد و هم در کاخ سفید دیده ام. 
ژنرال آستین نخســتین آمریکایی-آفریقایی تباری 
اســت که ارتش آمریکا را رهبری کــرده و فرماندهی 
یک جنگ تمام عیار در عراق را برعهده داشته است. از 

نظر من این مساله یک نقطه عطف محسوب می شود 
و همین موضوع یکی دیگر از دالیلی اســت که من او 
را به عنوان وزیــر دفاع انتخاب کردم. ژنرال آســتین 
تضمین می کند که ارتش آمریکا منعکس کننده تنوع 
و گوناگونی آمریکا باشد. بایدن نوشت: من توصیه های 
ژنرال آستین را دنبال کرده ام و شخصیت او را تحسین 

می کنم.

دیوان کیفری بین الملل از گورهای جمعی در لیبی بازدید می کنددفاع تمام قد بایدن از نامزدش برای وزارت دفاع آمریکا
خبرخبر


