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جهان نما

رؤسای جمهوری دو کشور در یک مکالمه تلفنی 
به هم هشدار دادند

تنش آمریکا و چین بر سر تایوان

روسای جمهوری آمریکا و چین، روز پنج شنبه در 
یک مکالمه تلفنی که بیش از دو ساعت به طول انجامید، 

به یکدیگر بر سر تایوان هشدار دادند.
جو بایــدن، رئیس جمهــور آمریکا بــه همتای 
چینی اش گفت که واشنگتن با هرگونه اقدام یک جانبه 
از ســوی پکن برای تغییر وضعیت حاکمیت تایوان 

مخالف است.
در پاسخ، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین نیز 
گفت کشورش تنها به اصل »یک چین« پایبند است و به 
بایدن هشدار داد که »هرکس با آتش بازی کند، خواهد 
سوخت«. این نخستین بار نیست که رئیس جمهور 
چین به این صراحت درباره تایوان اظهارنظر می کند.او 
سال  گذشته نیز هشدار داد که تشویق تایوانی ها به اعالن 

استقالل، »بازی با آتش« است.
آژانس خبری و دولتی »شین هوا« نوشته که شی 
جین پینگ با یادآوری تعلق تایوان به این کشور، ابراز 
امیدواری کــرده که آمریکا به خطرات ســوختن در 
آتش واقف باشد. کاخ ســفید اما در بیانیه کوتاه بعد از 
این مکالمه، عنوان کرده که ایاالت متحده قاطعانه با 
تالش های یک جانبه  معطوف به تغییر وضعیت و به خطر 

انداختن صلح، مخالف است.
دور تازه تنش میان چین و آمریکا از آنجا باال گرفت 
که شایعاتی درباره احتمال سفر نانسی پلوسی، رئیس  
مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان منتشر شد. وزارت 
خارجه آمریکا اعالم کرد پلوسی برنامه ای برای سفر 
خارجی ندارد.اما چین هشدار داد که چنین سفری، 

»تبعاتی جدی« در پی خواهد داشت.
هفته گذشته، جو بایدن در جمع خبرنگاران گفت که 
ارتش آمریکا به این نتیجه رسیده که سفر پلوسی، »ایده 
خوبی نیست«. در عین حال، کاخ سفید هشدارهای 

چین را »غیرضروری و مخرب« توصیف کرد.
پلوسی از نظر سلسله مراتب قدرت در آمریکا، بعد از 
معاون رئیس جمهور سومین مقام عالی رتبه کشورش 
محسوب می شود. به همین دلیل اگر او به تایوان سفر 
کند، بلندپایه ترین مقام آمریکایی خواهد بود که از سال 
۱۹۹۷ تاکنون به این جزیره سفر کرده است. به گفته 
کاخ سفید، رهبران دو کشور بجز تایوان درباره مسائل 
دیگر از جمله تغییرات جوی، بهداشت جهانی و امنیت 

بین المللی نیز گفت وگو کردند.
تایوان به تعمیق همکاری امنیتی خود

با آمریکا  ادامه می دهد
وزارت خارجه تایوان دیروز جمعه و در پی تماس 
تلفنی اخیر رهبران چین و آمریــکا، اعالم کرد که به 
تعمیق همکاری امنیتی نزدیک خود با ایاالت متحده 

ادامه خواهد داد.
به گزارش ایســنا، به نقل از صدی البلد، این بیانیه 
وزارت خارجه تایوان پس از آن صادر شد که جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا و شی جینپینگ، همتای چینی 
وی روز پنجشنبه گفتگوی چند ساعته تلفنی را بر سر 

موضوع تایوان برقرار کردند.
    

مانور مشترک هند و مراکش با هدف 
تقویت همکاری

نیروی دریایی مراکش به همراه همتای هندی خود 
رزمایش جدیدی در سواحل کازابالنکا با هدف تقویت 

قابلیت همکاری و هماهنگی بین نیروها برگزار کرد.

به گزارش ایســنا، به نقل از اسپوتنیک، پنج شنبه، 
 INS" رزمایش مشترک مراکش و هند، ناوچه هندی
Tarkash" و ناوچه »حسن دوم« نیروی دریایی سلطنتی 
مراکش را گرد هم آورد، مانوری که بیش از ۷ ســاعت به 
طول انجامید و طی آن فعالیت های میدانی پیشــرفته 

بسیاری انجام شد.
این مانور یک روزه در ســواحل کازبالنکا برگزار شد. 
هدف از این آموزش نظامی حمایت از روابط دریایی بین 
مراکش و هند، آموزش بهتر روش های عملیاتی دو کشتی 

جنگی و آشنایی با توانایی های نظامی دو کشور است.
ناوچه هندی که یکی از جدیدترین کشتی های نظامی 
در نیروی دریایی هند اســت، قبل از همه گیری کرونا، 
مانورهای نظامی قبلی را با کشتی های مراکشی در شهر 

»طنجه«  انجام داد.

۱۸ دســامبر ۲۰۱۰ از آن روزهایی 
اســت که بدون شــک در تاریخ تمام 
کشورهای عربی و اســالمی دنیا )اعم 
از کشــورهای آفریقایــی و حاشــیه 
خلیج فارس( تا ابد باقــی خواهد ماند. 
روزی که محمد بوعزیزی، دستفروش 
تونســی االصل در اعتراض به فســاد و 
بدرفتــاری پلیس خــودش را جلوی 
دیدگان مردم آتــش زد و آنجا بود که 
قیام در تونس آغاز شــد. آن روز که این 
نوجوان دستفروش خودسوزی را برای 
پایان دادن به زندگی اش انتخاب کرد، 
هیچکس فکر نمی کرد که آتِش برخاسته 
از پیکره وی چنــان به جان دولتمردان 
منطقه می اندازد کــه دود آن از هزاران 

کیلومتر آنطرفتر مشــاهده می شود و 
هیچ کس نمی تواند آن را خاموش کند. 
این اتفاق نه تنها باعث شد تا زین العابدین 
بن علی، رئیس جمهور تونس از این کشور 
به عربستان بگریزد، بلکه یکباره زبانه های 
آتش »بهار عربی« همه جــا را گرفت. 
مصر، لیبی، یمن، بحرین، سوریه و حتی 
عربستان و اردن هم از این تراژدی در امان 
نبودند و هرکدام بر اســاس توانمندی 
سیاسی و امنیتی خود، با این پدیده مقابله 
کردند. در این میان اما تونس به عنوان 
مبدأ این خیزش مردمــی هنوز دچار 
به هم ریختگی سیاسی است. کشوری 
که به صحنه رقابت میان اسالمگرایان و 
الئیک ها تبدیل شده است و حاال چند 
سالی است که نه تنها در آن اعتراضات 
متعددی پا گرفته، بلکه گویا قرار نیست 
این روند نابســامانی در آن از بین برود. 
تونس پس از انقالب و بهار عربی به نوعی 

درراستای هدایت اسالمگرایان به سمت 
قدرت و مقابله با ظلم )اعم از اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی( پیش رفت. این ایده 
در ظاهر و باطن یک مورد از آرمان خواهی 
ملی بود و بدون شک بسیاری مجذوب 
این تئوری و  ایدئولوژی خواهند شــد؛ 
اما نمی توان در این میان وضعیت مردم 

را نادیده گرفت زیرا در پشــت صحنه 
سیاست داستان به گونه ای دیگر پیش 
می رود. در زمان روی کار آمدن مهره های 
»حزب النهضه« که همگی آنها اسالمگرا 
بودند، بسیاری از غربگراها و سکوالرها 
معتقدند بودند که این جماعت به دلیل 
گرایش های اخوان المســلمینی خود 
نمی توانند کشور را اداره کنند و نباید با 
مشی اسالمی تونس را به جلو برد. همان 
هنگام از آمریکا و فرانسه و بریتانیا گرفته 
تا اسرائیل و عربستان و امارات، ضربه زدن 
به پیکره نحیف و جوان تونس را که تازه 
از بهار عربی بیرون آمده بود، در دستور 
کار قرار دادند و در نهایت موفق شــدند 
اخوانی ها به رهبری راشــد الغنوشی را 
راهی منزل کنند و به حاشیه برانند. در 
این میان اما روند عملکرد قیس سعید 
که از سال ۲۰۱۹ میالدی وارد سیاست 
شد و به عنوان رئیس جمهوری تونس 

توانست اوضاع را به دست بگیرد چندان 
مفید نبوده و در طول کمتر از سه سال 
گذشته که او عنان حکومت را در دست 
دارد نه تنها اوضاع درســت نشده، بلکه 
شاهد یک مجادله داخلی با حاشیه های 

زیاد هستیم.

همه پرسی 
و  ایجاد  دو قطبی داخلی! 

قیس سعید در طول دو سال و چند 
ماهی کــه روی کار آمده بارهــا و بارها 
سعی کرده تا به هر دلیل اسالم گراهای 
تونس را مورد ضربه قرار دهد و آنها را به 
هر ترتیب که شــده از صحنه سیاست 
و اجتماع بیرون بیندازد. اما باید توجه 
داشت که قیس ســعید در این راه تنها 
نیست و نبوده. سعودی ها و آمریکا بعالوه 
امارات و مصر از کشــورهایی هستند 
که او را حمایت می کنند و می خواهند 
وضعیت را به سمتی ببرند که الئیسیته 
بر اسالمگراها در تونس غلبه کند که به 
نظر تا حد زیادی در ایــن محور موفق 
عمل کرده انــد. اما آنچــه در این میان 
باید مورد نظر قرار بگیرد این اســت که 
حاال وضعیت تونس به حدی آشــفته 
است که نمی توان هیچگونه تحلیلی در 
خصوص نیت قیس سعید داد. او از ماه ها 
پیش و زمانی که مجادالت و اعتراضات 
در کف خیابان های کشور تحت امرش 
باال گرفت، سعی کرد تا با کمک سازمان 
سیا و بسیاری از کشورهای غربی، درمورد 
دالیل این اعتراضــات فرافکنی کند. او 
یک روز اخوانی ها و  جریان های اسالمی 
را مقصر اعالم می کرد و روز بعد برخی از 
کشورها را متهم به دخالت در امور داخلی 
کشورش می کرد. قیس سعید تمام این 
اقدامات را بــرای آن انجام داد که بتواند 
همه پرسی جدید برای تحکیم حکومت 
خود و تغییر قانون اساسی کشورش را در 
دستور کار بگذارد و اجرایی کند که در این 
میان سال گذشته یک کودتای ساختگی 
هم به وجود آمد. دوشنبه هفته گذشته 
رفراندوم برای تشکیل پیش نویس قانون 

اساسی تونس انجام شــد ولی نتیجه 
نشان داد که دولت قیس سعید چندان 
هواخواه ندارد. حــدود ۱۰ میلیون نفر 
واجد رای دهی در تونس بودند اما کمتر 
از دو میلیون و 5۰۰ هزار نفر پای صندوق 
رای رفتند و به این ترتیب مشــارکت 
مردمی ۲۷ درصد اعالم شد. از دو میلیون 
و 5۰۰ هزار رای دهنده، حدود ۹۲ درصد 
آنها به قانــون اساســی رای داده اند اما 
موضوع اینجاســت که اپوزیسیون این 
عدد را هم پایین می داند. از منظر دیگر 
باید دانســت که حدود ۷5 تا ۷6 درصد 
از مردم تونس نه تنهــا در این انتخابات 
شرکت نکرده اند بلکه عدم مشارکت آنها 
به معنای شکست طرح قیس سعید برای 
قانون اساسی جدید قلمداد می شود. این 
در حالیست که ارتش تونس مشارکت در 
این همه پرسی را برای نظامیان الزامی 
کرده و قیس سعید صریحا مخالفان با 
رفراندوم قانون اساسی را جدای از مردم 
دانســته و آنها را تکفیر کرده بود. حاال 
اپوزیسیون تونس با اعالم اینکه نتیجه 
همه پرسی سراســر دروغ و نامشروع 
است، خواستار استعفای رئیس جمهوری 
شده اســت. این در حالیست که حزب 
النهضه تونس هم تهدیدهای قیس سعید 
و اینکه قرار است دین اســالم از قانون 
اساسی حذف شود را یک تهدید  علنی 
برای دموکراسی و تالش برای تشدید 
دوقطبی در کشورش قلمداد کرده است. 
حال باید دید که او قانــون انتخابات را 
چگونه تنظیم می کند و قرار است چه 
راهبردی را برای اجرای سیاست مشت 

آهنین در دستور کار قرار دهد. 

اپوزیسیون تونس با غیرواقعی دانستن نتایج همه پرسی، خواستار استعفای رئیس جمهور شد؛

تشدید قطب بندی در مبدأ خیزش بهار عربی

حدود 75 تا 76 درصد از 
مردم تونس در همه پرسی 

قانون اساسی شرکت 
نکرده اند که عدم مشارکت 
آنها به معنای شکست طرح 

قیس سعید برای تدوین 
قوانین ملی جدید قلمداد 

می شود و حاال به محل بحث 
تبدیل شده است 

اپوزیسیون تونس با اعالم 
اینکه نتیجه همه پرسی 

سراسر دروغ و نامشروع 
است، خواستار استعفای 

رئیس جمهوری شده است. 
حزب النهضه تونس هم 

تهدیدهای قیس سعید و 
اینکه قرار است دین اسالم 

از قانون اساسی حذف 
شود را یک تهدید علنی 
برای دموکراسی و تالش 
برای تشدید دوقطبی در 
کشورش تلقی کرده است

فرشاد گلزاری

سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به 
فرانسه با اعتراض گروه های مدافع حقوق بشر روبه رو شده 
که می گویند او در تالش است با چنین اقداماتی، اعتبار 
از دست رفته به دلیل قتل جمال خاشقجی را به دوباره 

به دست آورد.
همزمان ســه گروه مدنــی نیز با ثبت شــکایتی در 
دادگاه های فرانسه خواستار محاکمه محمد بن سلمان، 

به اتهام »شکنجه و قتل« جمال خاشقجی شدند.
شاهزاده محمد پنج شنبه شــب، همراه با امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری فرانســه، شــام کاری صرف 
کرد. او دست داشتن در قتل جمال خاشقجی را تکذیب 

می کند.
اما برآورد سازمان های اطالعاتی آمریکایی این است 
که محمد بن سلمان شخصا نقشه قتل و تکه تکه کردن 
جمال خاشقجی در کنســولگری عربستان در ترکیه را 
تایید کرده است. همچنین ســازمان ملل اعالم کرد که 
بر اساس نتایج تحقیقاتش، حکومت عربستان سعودی 

مسئول قتل جمال خاشقجی است.
به گفته نامزد جمال خاشقجی، این روزنامه نگار به این 

دلیل در کنسولگری عربستان تکه تکه شد که مطالبی 
در انتقاد از محمد بن سلمان نوشته بود. خدیجه چنگیز، 
در واکنش به این ســفر گفت که بسیار عصبانی است. او 
همچنین رئیس جمهور فرانسه را متهم کرد که از »جالد« 
شریک زندگی اش »با افتخار کامل« استقبال کرده است.
امانوئل مکرون به گرمی از محمد بن سلمان در برابر 

کاخ الیزه استقبال کرد.
محمد بن سلمان روز چهارشنبه وارد فرودگاه اورلی 
در جنوب پاریس شد و شب را در کاخی در غرب پایتخت 
گذراند که آن را در ســال ۲۰۱5 به قیمت ۳۰۰ میلیون 

دالر خریده است.

سه گروه مدنی از ولیعهد عربستان شکایت کردند؛

اعتراض   گسترده به پذیرایی از بن سلمان در فرانسه

خبر

چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در بیانیه ای اعالم 
کرد که این چارچوب پنجشنبه نشستی را برای گفتگو 
درباره امور سیاســی عراق برگزار کرد و این نشست به 
تشکیل کمیته ای برای مذاکره با تمام گروه های سیاسی 

درباره تشکیل دولت منجر شد.
به گزارش اســپوتنیک، یکی از رهبــران چارچوب 
هماهنگی شیعیان عراق اعالم کرد که اعتراضات دیدگاه 
این چارچوب درباره نامزدی محمد شیاع السودانی برای 

نخست وزیری را تغییر نداده است.
عامر الفائز، رئیس ائتالف »عزم« در پارلمان عراق و 
از رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان افزود: موضع ما 
درباره ادامه تالش ها برای تشــکیل دولت ثابت است و 

نمی توانیم کشور را تعطیل کنیم. 
این اظهارات بعد از حمله تعدادی از حامیان مقتدی 
صدر، رهبر جریان صدر عراق به پارلمان در منطقه سبز 
بغداد در اعتراض به نامزدی السودانی برای پست نخست 

وزیری ایراد شد.
نخســت وزیر عراق نیز در همین راســتا با تأکید بر 
آمادگی خود برای انتقال قدرت، از همه نیروهای سیاسی 

خواست که دولت وی را درگیر نزاع ها و اختالفات خود 
نکنند. مصطفی الکاظمی، در بیانیه رسمی تأکید کرد 
که حوادث پیاپی در کشــور در سایه اختالفات سیاسی 
در آنچه به ثبات و مسالمت اجتماعی مربوط می شود به 
مرحله نگران کننده ای رسیده در حالی که دولت کنونی 
از زمان بر سر کار آمدن در مه ۲۰۲۰ برای تثبیت و تقویت 

این ثبات تالش بسیار کرد.
این بیانیه افزوده که دولت طی دو ســال گذشته در 
آرامش و با رویکردی ملی برای حل بحران های سیاسی 
تالش کرده و منافع عمومی را بر منافع شخصی اولویت 

داده است.

خبر

الکاظمی: دولت را درگیر اختالفات خود نکنید

مذاکرات چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برای تشکیل دولت

جانشــین کاردار هیأت عربستان در 
ســازمان ملل اعالم کرد: موضع ما درباره 
فلسطین ثابت اســت. ما همواره از ملت 
فلسطین حمایت می کنیم و بر اهمیت صلح 
فراگیر و دائــم در خاورمیانه به عنوان یک 
گزینه استراتژیک برای پایان دادن به یکی 
از طوالنی ترین و پیچیده ترین نزاع های 

تاریخی در جهان معاصر تأکید داریم.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، 
محمد العتیق در جلسه شورای امنیت درباره فلسطین، 
افزود: تصمیم ما درباره اجازه دادن به تمام شــرکت های 

هواپیمایــی از جملــه شــرکت های 
هواپیمایی اسرائیل برای استفاده از حریم 
هوایی عربستان با تعهدات بین المللی 
مرتبط است و مقدمه ای برای اقدامات 

دیگر نیست. 
وی گفت: مواضع ما براساس راهکار 
تشکیل دو کشــور و اصول بین المللی و 
طرح صلح عربی است که شامل تشکیل 
کشور فلسطین در مرزهای ۱۹6۷ به پایتختی قدس شرقی 
و پایان اشغالگری اسرائیل در تمام خاک کشورهای عربی از 

جمله جوالن و لبنان است.

ونزوئال و کلمبیا قصد دارند به زودی 
روابط دیپلماتیک خود را به طور کامل از 

سر بگیرند.
این خبر را آلــوارو لیــوا، وزیر امور 
خارجه گوســتاوو پترو، رئیس جمهور 
منتخب کلمبیــا در دیــدار با همتای 

ونزوئالیی خود اعالم کرد.
گوســتاوو پتــرو، رئیس جمهوری 

منتخب کلمبیا در مــاه آینده کار خــود را آغاز خواهد 
کرد. پترو که در هفتم آگوســت به قدرت می رسد اولین 

رئیس جمهور چپگرای کلمبیا است.

بدین ترتیب این دو کشــور همسایه 
بعد از سه سال روابط خود را از سرخواهند 

گرفت.
پس از آنکه کلمبیــا رهبر مخالفان 
ونزوئــال خــوان گوایــدو را بــه عنوان 
رئیس جمهور موقت به رسمیت شناخت، 

این دو کشور روابط خود را قطع کردند.
سفارتخانه ها و کنسولگری ها بسته 
و پروازها نیز متوقف شــدند. تقریبــا دو میلیون مهاجر 
ونزوئالیی، بــه دلیل بحران اقتصادی از کشــور خود به 

کلمبیا گریخته اند.

کلمبیا و ونزوئال روابط دیپلماتیک را از سر می گیرندعربستان: موضعمان درباره فلسطین تغییر نخواهد کرد


