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دستور الکاظمی برای برگزاری 
انتخابات زودهنگام

نخست وزیر عراق 
به تمامی وزارتخانه ها 
و ادارات دولــت عراق 
دستور داد، انتخابات 
زودهنگام را در موعد 
خود برگزار کنند. به گزارش شفق نیوز، مصطفی 
الکاظمی به منظور آماده ســازی بــرای برگزاری 
انتخابات زودهنگام طبق برنامه اعالمی در ششم 
ژوئن ســال ۲۰۲۱ بــا رئیس و اعضای شــورای 
کمیسیون عالی مستقل انتخابات با حضور شماری 
از وزیران و فرماندهان امنیتی تشکیل جلسه داد. 
وی در این جلســه گفت، دولتش بــرای برگزاری 
انتخابات در موعد مقرر به عنوان یک مطالبه مردمی 
مصمم است و عالوه بر آن برگزاری این انتخابات از 
اولویت های برنامه دولتی اش است که به آن متعهد 
شده است. الکاظمی از کمیسیون انتخابات خواست 
تمامی تالش خود را برای تکمیل مقدمات انتخابات 
به کار گیرد و دولت هم با همــه امکانات خود برای 
برگزاری انتخابات در تاریخ اعالم شده کار می کند. 
وی به تمامی وزارتخانه ها و اداره های کشور دستور 
داد موانع پیش روی انتخابات را رفع و تســهیالت 
الزم کمیسیون عالی مستقل را فراهم کند و با همه 
امکانات کار کنند تا این رویداد سیاســی به موقع 
محقق شود. نخست وزیر عراق روز گذشته )جمعه( 
۱۰ مرداد طی سخنرانی زمان انتخابات زودهنگام 
عراق را روز ششم ژوئن ۲۰۲۱ )۱۶ خرداد ۱۴۰۰( 

تعیین کرد.
    

وزارت خارجه آمریکا: 
اف.بی.آی به تحقیقات انفجار 

لبنان می پیوندد
مقام ارشــد وزارت 
امور خارجــه آمریکا 
اظهــار کــرد، دفتر 
تحقیقات فــدرال این 
کشور)اف.بی.آی( به 
تحقیقات درباره انفجار بزرگ اخیر در شهر بیروت 
که بیش از ۲۰۰ کشــته داشــت می پیوندد. وی 
همچنین خواستار تغییر در لبنان با هدف اطمینان 
پیدا کردن درباره اینکه اتفاقی مثل این هرگز دوباره 
رخ ندهد شد. به گزارش ان.بی.ســی نیوز، دیوید 
هیل، معاون امور سیاســی وزیر خارجه آمریکا در 
جریان بازدید از مناطق تخریب شده شهر بیروت 
در اثر انفجار چند روز پیش اظهار کرد، لبنان نیاز به 
اصالحات مالی و اقتصادی و پایان دادن به مدیریت 
ناکارآمد دارد. هیل خاطرنشان کرد: اف.بی.آی به 
زودی به دعوت لبنانی ها به جمع بازرسان لبنانی و 
بین المللی می پیوندد تا به پرسشها درباره شرایطی 
که منجر به این انفجار شد کمک کند. میشل عون، 
رئیس جمهور لبنان اعالم کرده در تحقیقات بررسی 
خواهد شد که آیا علت این حادثه غفلت، یک تصادف 
و یا احتماال مداخله خارجی بوده است. عون از فرانسه 
خواست برای کمک به تحقیقات تصاویر ماهواره ای 
ارائه کند. یک کشــتی نیروی دریایی انگلیس نیز 
برای تحقیق کردن از سایت انفجار در بیروت استقرار 
یافته است. هیل عنوان کرد، واشنگتن از هر دولت 

جدیدی در لبنان حمایت می کند.
    

روسیه: عوامل خارجی دنبال 
ثبات زدایی در بالروس هستند

روسیه اعالم ضمن 
ابــراز نگرانــی درباره 
وضعیــت بــالروس 
اعــالم کــرد عواملی 
خارجی بعد از انتخابات 
پرمناقشه یکشنبه برای مداخله و از بین بردن ثبات 
در آن تالش می کنند. به گزارش رویترز، بالروس روز 
پنجشنبه روند آزاد کردن تعدادی از دستگیرشدگان 
مربوط به اعتراضات بعد از انتخابات اخیر این کشور را 
شروع کرد؛ اعتراضاتی که با خشونتهایی همراه شده 
و در ادامه بهانه ای شد برای آنکه اتحادیه اروپا و آمریکا 
بالروس را به تحریم تهدید کننــد. ماریا زاخارووا، 
ســخنگوی وزارت خارجه روســیه اظهار کرد: ما 
متوجه فشارهای بی سابقه ای شده ایم که از سوی 
برخی شرکای خارجی بر مقامهای بالروس اعمال 
می شود. او گفت: ما شاهد تالشــهای آشکار برای 
مداخله خارجی در امور داخلی یک کشور مستقل با 
هدف ایجاد شکاف در جامعه آن و از بین بردن ثبات 
در وضعیت آن هستیم. وی افزود: چنین مُتدهایی در 
کشورهای دیگر هم بیش از یک بار استفاده شده اند. او 
گفت: ما از جانب خودمان همه را تشویق می کنیم تا 
خویشتنداری و عقالنیت در پیش بگیرند؛ ما از بابت 
گزارش ها درباره نقض نظــم عمومی، حوادث رخ 
داده در خیابانهای چند شهر بالروس بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری اخیر نگران هستیم و امید داریم 

اوضاع آرام شود.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 پس از ســال ها دســت به عصا 
راه رفتِن امــارات، باالخره عصر روز 
پنجشــنبه تمام پرده ها کنار رفت 
و روابط علنــی ابوظبی بــا تل آویو 
آغاز شــد. بدون تردید این موضوع 
همانگونه کــه نتانیاهو گفت، »یک 
روز یــا لحظه تاریخی« بــرای تمام 
یهودیان عالم به حساب می آید؛ اما 
بدون تردید نتانیاهو و تیمش بیش 
از هر شــخص یا گروهــی در روی 
کرة زمین از این موضوع خرســند و 
شادمان هستند. بر اساس آنچه اخبار 
و داده هــای فعلی نشــان می دهد، 
روابط دو طرف با یــک پیش فرض 
شروع شــده که آن هم توقف طرح 
الحاق کرانه باختــری رود اردن به 
مناطق اشغالی اســت. در این راستا 
محمد بن زاید، ولیعهــد ابوظبی و 
حاکــم دوفاکتوی امــارات در پیام 
توئیتری اعالم کرد کــه با بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر اســرائیل و 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
»گفت وگوی تلفنی« داشــته و در 
این تماس ها سه طرف توافق کردند 
که اســرائیل الحاق ســرزمین های 
فلسطینی به اراضی اشغالی را متوقف 
کند. شاید برای بسیاری از مخاطبان 

این ســوال پیش بیاید که آیا تماس 
اخیر، اولین رویارویی غیرحضوری 
نتانیاهو و بن زاید بوده است یا خیر؟ 
پاسخ  این سوال تا حد ممکن توسط 
روزنامه اســرائیل الیوم پاسخ داده 
شده اســت. این روزنامه در گزارش 
روز گذشــته )جمعه( خود نوشته 
اســت که بنیامین نتانیاهو، طی دو 
ســال گذشــته حداقل دو مرتبه به 
صورت محرمانه به امارات سفر کرده 
و هرکدام از این سفرهایش ساعت ها 
طول کشیده و رئیس امنیت داخلی 

اسرائیل هم همراه او بوده است. 
ایــن روزنامــه در جــای دیگر 
از گزارش خود نوشــته اســت که 
توافق روز پنجشــنبه میان امارات 
و اســرائیل، معادله تاریخی را تغییر 
خواهد داد؛ چراکه خاورمیانه جدید 
این بار به شــکلی کاماًل متفاوت از 
آنچه تالش داشتند به ما بفروشند، 
ظهور کرده است. نکته جالب دیگر 
اینکه یکــی از تحلیلگــران پس از 
اعــالم این توافــق، در شــبکه ۱۲ 
اســرائیل در مصاحبــه ای تحلیلی 
صریحا اعــالم کرد که »اســرائیل 
)این قدرت منطقــه ای(، توافقنامه 
صلح را امضا کرد، بدون اینکه ســر 
َخم کند و مناطقی را به عنوان امتیاز 
ببخشــد!«. این مدل از سخنان به 
خوبی نشــان می دهد که تل آویو در 
حال طرح ریزی های بعــد از توافق 

است. بر اســاس منابع اســرائیلی، 
هفته جاری یک هیئت اسرائیلی به 
ریاست یوسی کوهن، رئیس سازمان 
اطالعاتی اســرائیل )موساد( برای 
دیدار با مسئوالن امارات، به ابوظبی 
می رود. شاید همه فکر می کردند که 
قرار است اولین دیدار، میان بن زاید و 
نتانیاهو اتفاق بیافتد، اما این درست 
نیســت؛ چراکه نتانیاهو، ســاعاتی 
بعد در توییتی نوشت که »با یوسی 
کوهن، رئیس موساد تماس گرفتم و 
از او به خاطر کمک به تقویت روابط 
با کشورهای شورای همکاری خلیج 
)فارس( در طول چند سال گذشته 
و به ویژه کمک به امضــای توافق با 

امارات قدردانی کردم«. 
اگر قدردانی نتانیاهــو از رئیس 
موســاد را در کنار اولین سفر کوهن 
به امارات که قرار است به زودی انجام 
شود، قرار دهیم، به خوبی درمی یابیم 
که یوسی کوهن فقط رئیس موساد 
نیســت، بلکه به عنوان وزیر خارجه 
اســرائیل هم در حــال ایفای نقش 
اســت. این دو مولفه بسیار کوچک 
نشان می دهد که نوع نگاه تل آویو به 
این پرونده و به طور کلی عادی سازی 
روابط با اعراب، اساساً امنیتی است 

تا سیاسی. 
اســرائیل به دنبال آن است تا از 
محیط امارات )بــه خصوص ُدبی(، 
منافع اقتصــادی ایــران در خاک 

امارات را مورد هدف قــرار دهد و از 
سوی دیگر به دنبال آن است تا این 
کشور را با جهت دهی های تجاری و 
تکنولوژیک، به قطب اقتصادی دنیا 
تبدیل کنــد. نمونه بــارز آن را باید 
رونمایی از نیروگاه اتمی امارات در 
سه هفته گذشــته دانست که بدون 
تردید اگر چراغ سبر اسرائیل نبود، 
این نیروگاه اتمی در محیط حیات 
رژیم، افتتاح و راه اندازی نمی شــد! 
از ایــن جهت تل آویو تمــام تمرکز 
خود را بر پیشــبرد اهداف امنیتی و 
همچنین محکم کــردن جای پای 
خود در منطقه )خصوصاً حاشــیه 
خلیج فارس( معطــوف می کند که 
یکی از آنها قبض و بســت دادن این 
رابطه به کشورهایی مانند عربستان 

و بحرین است. 

به هم ریختگِی منطقه ای؛ 
پیامدهای یک رابطه!      

همگان به یــاد دارند کــه مصر و 
اسرائیل در ۲۶ مارس ۱۹۷۹ معاهده 
صلح را امضــا کردند. ایــن توافق در 
مراســمی با حضــور انور ســادات، 
رئیس جمهور مصــر و مناخیم بیگن، 
نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی 
و با نظارت جیمی کارتر، رئیس جمهور 
وقت آمریکا امضا شد. حاال هم همان 
تصویر مجدداً ترسیم شده است. اینکه 
ترامپ پــس از این توافــق با تاریخی 
خواندن آن اعالم می کند که رهبران 
اسرائیل و امارات برای آغاز روابط علنی 
و مستقیم توافق کرده اند و این توافق 
را مهمترین دســتاورد ۲5 سال اخیر 
می خواند، به خوبی ما را به یاد سخنان 
کارتر در آن زمان می انــدازد. ترامپ 
با واســطه گری در این پرونده، سعی 
داشــت این پیام را به تل آویو مخابره 
کند که هیچ کدام از روسای جمهوری 
ایاالت متحده به اندازه او به اســرائیل 
خدمت نکرده و همین موضوع بدون 
تردید بر انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا تاثیر خواهد گذاشت. 
اما در سوی دیگر میدان هم مخالفان 
زیادی با  صدای بلند این توافق را اشتباه 
و خیانت تاریخی به مسلمانان و اعراب 
قلمداد کردند. محمود عباس، رئیس 
تشــکیالت خودگردان فلسطین در 
واکنش به این توافق خواهان نشست 
فوق العــاده اتحادیه عرب و همچنین 
نشســت فوری رهبــران و گروه های 
فلسطینی برای بررسی پیامدهای این 
توافق شد.  وی همچنین این توافق را 
به مثابه به رسمیت شناختن قدس به 
عنوان پایتخت اســرائیل و خیانت به 
مسجداالقصی دانست و دستور داد تا 
سفیر فلسطین در ابوظبی فراخوانده 
شود که نشان از قطع روابط دارد. فوزی 
برهوم، یکی از مســئوالن حماس هم 
اعالم کرد که این توافق باعث تشویق 
اشغالگران برای ارتکاب جرایم بیشتر 
در حق ملت فلسطین خواهد شد. وزیر 
اطالع رســانی دولت نجات ملی یمن 
هم بیانیه مشــترک آمریکا، اسرائیل 
و امارات را قیام ملت های مســلمان 
دانست. از سوی دیگر صائب عریقات، 
دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادی 
بخش فلسطین در تلویزیون رسمی 
فلسطین اعالم کرد، احمد ابوالغیط، 
دبیرکل اتحادیه عــرب باید بیانیه ای 

در راســتای محکومیت عادی سازی 
روابط امارات با اســرائیل صادر کند و 
اگر قادر به این کار نیست، باید استعفا 
دهد! ایران هم این توافق را محکوم کرد 
و دستگاه دیپلماســی تهران با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد که این اقدام یک 
حماقت راهبردی از ســوی ابوظبی و 
تل آویو اســت که بدون تردید حاصل 
آن، تقویت محور مقاومت در منطقه 
خواهد بود. ترکیه هــم موضع منفی 
اتخاذ کرد؛ به گونه ای که ابراهیم کالین، 
سخنگوی دفتر ریاســت جمهوری 
ترکیه و همچنین یاسین اکتای، مشاور 
رجب طیب اردوغان هم این رابطه را 
خیانت بزرگ توصیــف کرده اند؛ کما 
اینکه ترکیه در پشــت پــرده، روابط 
تجاری و سیاســی خود با اسرائیل را 

قطع نکرده است.
ایــن مخالفت ها در حالــی انجام 
می شــود کــه ارشــدترین مقامات 
مانند صدراعظــم، نخســت وزیر و 
رئیس جمهوری کشــورهایی مانند 
بحرین، اردن، مصر، فرانسه، بریتانیا، 
آلمان و یونــان به همــراه مقامات و 
ســناتورهای آمریکایی، عادی سازی 
روابط دو طــرف را تبریــک گفتند. 
کمیســیون اروپا هم از عادی سازی 
روابط بین اسرائیل و امارات استقبال 
و اعالم کرد، این اقدام بــه نفع هر دو 
کشور است و ثبات خاورمیانه را تحکیم 
خواهد کرد. در این میان اما هیچکس 
نمی پرسد که پیامدهای آن چه خواهد 
بود؟ بدون شــک معادالت در منطقه 
تغییر خواهد کرد و در این میان ممکن 
اســت موجی از ترورها و بحران های 
موضعی و منطقه ای به وجود بیاید که 
بدون تردید خاورمیانــة فعلی، تواِن 

تحمِل آن را ندارد. 

آغاز رسمی روابط امارات و اسرائیل زیر سایة مخالفت ها و موافقت های بین المللی 

واسطه گری آمریکا و تکرار کمپ دیوید! 
اینکه ترامپ پس از این 

توافق با تاریخی خواندن 
آن اعالم می کند که رهبران 
اسرائیل و امارات برای آغاز 

روابط علنی و مستقیم 
توافق کرده اند و این توافق 

را مهمترین دستاورد 25 
سال اخیر می خواند، به 

خوبی ما را به یاد سخنان 
کارتر در زمان امضای کمپ 

دیوید می اندازد

اسرائیل به دنبال آن 
است تا از محیط امارات 

)به خصوص ُدبی(، منافع 
اقتصادی ایران در خاک 

امارات را مورد هدف قرار 
دهد و از سوی دیگر به 

دنبال آن است تا این کشور 
را با جهت دهی های تجاری 

و تکنولوژیک، به قطب 
اقتصادی دنیا تبدیل کند

پاریس خواهان توضیحات ترکیه درباره کشته شدن افسران عراقی در حمله پهپادی این کشور شد. به گزارش شفق نیوز، 
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعالم کرد: ما این تحول خطرناک را که باید به طور کامل توضیح داده شود محکوم می کنیم. 
وزارت خارجه فرانسه اعالم کرد: همانطور که ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه ۱۶ ژوئیه در بغداد گفت فرانسه به شدت خواهان 
احترام کامل به حاکمیت عراق است و هرگونه نقض حاکمیت را محکوم می کند. این در 
حالی است که ترکیه در اولین واکنش به اظهارات مسئوالن عراقی، بغداد را مسئول حضور 
نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه )پ.ک.ک( در خاک عراق دانست. وزارت خارجه 
ترکیه در بیانیه ای اعالم کرد: در صورتی که عراق همچنان وجود پ.ک.ک را نادیده بگیرد 
آنکارا تمام تدابیر الزم را برای حفاظت از مرزهای خود اتخاذ می کند. مسئولیت اتخاذ تدابیر 

علیه پ.ک.ک در ابتدا به عهده بغداد است.

رسانه ها از تکذیب خبر دریافت کمک های خارجی توسط پیونگ یانگ خبر دادند. به گزارش یونهاپ، کیم جونگ اون، اعالم کرده 
است که با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، کمک های خارجی در جریان سیل مرگبار در این کشور را نمی پذیرد. به گفته رهبر 
کره شمالی با وخیم تر شدن اوضاع ویروس کرونا در سراسر جهان، نباید اجازه داد هیچ گونه کمک خارجی وارد کشور شود. کمیته 
بین المللی صلیب سرخ به نقل از کمیته مدیریت بحران کره شمالی اعالم کرده است که به 
دنبال جاری شدن سیل بعد از هفته ها باران موسمی شدید و غیرطبیعی، دست کم ۲۶ نفر 
در این کشور کشته و مفقود شدند. همچنین آژانس خبری مرکزی کره شمالی اعالم کرده 
است که دست کم ۱۶ هزار و ۶۸۰ خانه و ۶۳۰ ساختمان عمومی بر اثر باران های سیل آسا 
تخریب شده یا زیر سیالب رفته اند. همچنین حدود ۴۰ هزار هکتار زمین های کشاورزی 

آسیب دیدند و یک سد و نیروگاه هم خسارت دیده است.

کره شمالی: کمک های خارجی را نمی پذیریمفرانسه: آنکارا درباره حمالتش در عراق توضیح دهد

نامزد ریاســت جمهوری حــزب دموکــرات آمریکا 
خواســتار آن شــد که همه آمریکایی ها در سه ماه آینده 
هنگام بیرون رفتن از خانه ماسک بزنند. به گزارش پایگاه 
ان.پی.آر، جو بایدن، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا و 
نامزد ریاست جمهوری فعلی حزب دموکرات این کشور در 
مصاحبه ای از محل شهر ویلمینگتون گفت: هر آمریکایی 
باید حداقل در سه ماه آینده هنگامی که در فضای بیرون 
قرار دارد ماسک به صورت داشته باشــد. او در ادامه این 
مصاحبه تاکید کرد: هر فرمانداری باید حکم الزامی شدن 
ماســک زدن را اعالم کند. بر طبق برآورد کارشناســان 
این کار جان بالغ بر ۴۰ هزار تــن را نجات خواهد داد. این 
اظهارات جو بایدن بعد از یک نشست در مورد وضعیت همه 
گیری کروناویروس به همراه سناتور کاماال هریس، نامزد 
معاونتش در انتخابات ریاســت جمهوری و کارشناسان 

سالمت عمومی مطرح شدند. بر طبق آمارها تاکنون بیش 
از ۱۶5۰۰۰ نفر از آمریکایی ها بــه دلیل ابتال به ویروس 
کووید ۱۹ جانشان را از دســت داده اند. بایدن بر خالف 
دونالد ترامپ که بعد از چند ماه باالخره از ماسک استفاده 
کرد مدتهاست که به طور مداوم از ماسک استفاده کرده و 

دیگران را نیز به این کار تشویق می کند. 

طبق اعالم سخنگوی شــورای امنیت ملی افغانستان 
دولت این کشور روند آزادسازی آخرین بخش از زندانی های 
طالبان بر طبق تعهدش که متشــکل از ۴۰۰ زندانی است 
را آغاز کرده است؛ زندانیان خطرناکی که گروه طالبان آغاز 
کردن مذاکرات صلحش با دولت کابل را مشــروط به آزاد 
شدن آنها کرده است. به گزارش رویترز، دولت افغانستان روز 
یکشنبه بعد از رایزنی با نشست لوئی جرگه پذیرفت تا گروه 
۴۰۰ نفره زندانیان سرسخت طالبان را آزاد کند. جاوید فیصل 
سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز گذشته )جمعه( 
عنوان کرد: دولت روز گذشته ۸۰ زندانی محکوم طالبان را 
از مجموع ۴۰۰ تا زندانی آزاد کرد؛ کسانی که مجوز آزادی 
آنها از سوی لوئی جرگه مشورتی صادر شد تا تالش ها برای 
مذاکرات مستقیم و یک آتش بس سراسری پایدار تسریع 
شوند. او مشخص نکرد چه زمان تعداد ۳۲۰ نفر باقی مانده آزاد 

می شوند. اختالف نظر بر سر مساله آزادی زندانی ها که شامل 
برخی محکومان خونین ترین حمالت رخ داده در افغانستان 
می شوند باعث به تاخیر افتادن مذاکرات صلح افغانستان در 
ضمن خروج نظامیان آمریکایی از این کشور بر طبق توافقی 
که فوریه گذشته با طالبان امضا کرد شده است. حکم آزادی 

۴۰۰ زندانی طالبان، دوشنبه توسط اشرف غنی امضا شد.

بایدن: رئیس جمهور شوم ماسک زدن را اجباری می کنم!آغاز روند آزادسازی زندانیان خطرناک طالبان 

خبرخبر


