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میدل ایست آی: 
مشاوران بایدن مانع تحریم 

بن سلمان شدند
میدل ایســت آی در مقاله ای فاش کرد که 
برخی مشاوران جو بایدن با امارات در ارتباط 
هستند و در مجازات نشدن ولیعهد عربستان 
در پی انتشار گزارش ســیا درباره قتل جمال 
خاشقجی نقش دارند. دیوید هرست، سردبیر 
روزنامه میدل ایســت آی در مقاله ای نوشت: 
برخی مشــاوران جو بایــدن، رئیس جمهور 
آمریکا با امارات ارتباط دارند. این مشــاوران 
همان کســانی هســتند که در تحریم نشدن 
محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان به دلیل 
دســت داشــتنش در قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد سعودی که در کنسولگری 
عربستان در استانبول ترور شد، نقش داشتند. 
هرست در این گزارش درباره ارتباط برت مک 
گورک که اخیرا به عنوان هماهنگ کننده امور 
خاورمیانه و شــمال آفریقا در شورای امنیت 
ملی آمریکا تعیین شده و باربارا لیو، مدیر بخش 
خاورمیانه و شــمال آفریقا در شورای امنیت 
ملی با امارات و محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی 
صحبت می کند. هرســت گفت: این  افراد به 
بایدن توصیه کردند کــه تحریم هایی را علیه 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان اعمال نکند 
که مانع دستیابی وی به ویزای ورود به آمریکا 
شود. آن ها روابط قوی با امارات دارند. ابوظبی 
اولین کشــوری بود که بعد از انتشار گزارش 
آژانس اطالعات مرکزی آمریکا)ســیا( درباره 
قتل خاشــقجی بیانیه ای را در همبستگی با 

سعودی ها صادر کرد.
وی گفت: کارمندان سابق آژانس اطالعات 
مرکــزی آمریکا کــه از گفتگوهــای داخل 
این آژانس خبــر دارند و عربســتان را خوب 
می شناسند مایل به تغییر واقعی درباره ریاض 
نیستند و معتقدند هرگونه اقدامی از این قبیل 
ماجراجویی خطرناکی اســت. ترامپ به یک 
دلیل در برابر انتشار گزارش سازمان اطالعات 
مرکزی مقاومت کرد و آن این بود که در صورت 
انتشار دولت باید با آن تعامل کند.اما بایدن یک 

گام به جلو برداشت. 

او گزارش را منتشر کرد چراکه از نظر قانونی 
ملزم به این کار بود اما نخواســت متناسب با 
نتایج گزارش برخورد کند. هرســت نوشت: 
این اقدام نه تنهــا او را در همان جایگاه ترامپ 
و پامپئو قرار می دهد بلکه بــا این کار عمال به 
پادشاه آتی عربســتان مصونیت از مجازات و 
محاکمه را بخشــید که مانع برقراری عدالت 
و احقاق حق می شــود. این یک موضع امن و 
باثبات برای هر دولت آمریکایی است که به آن 
پایبند باشــد. دولت بایدن اکنون با دو پرونده 
دیگر مواجه اســت که هر دو برای دســتیابی 
به اطالعاتــی درباره قتل خاشــقجی تالش 

می کنند.
پرونده اول تمام فایل هــای مربوط به قتل 
خاشــقجی را می خواهد و پرونده دوم در این 
باره است که کمیته حمایت از روزنامه نگاران 
اطالعات و اسنادی درباره خطری که خاشقجی 
را قبــل از ارتــکاب جنایت تهدیــد می کرد، 
می خواهــد. به نظر می رســد همگان ســعد 
الجبری، مسئول سابق وزارت کشور عربستان 
را که در تورنتو مخفی شده و هدف تیم ۵۰ نفره 
سعودی بود که قصد داشــتند او را ترور کنند، 
فراموش کرده اند. او می گوید این تیم را محمد 
بن ســلمان برای قتل او فرستاده بود. الجبری 
همچنان زنده اســت و علیه محمد بن سلمان 
به دادگاه های آمریکایی شکایت کرده است. او 
وعده داده که جزئیات بیشتری درباره عملیات 
زشتی که ولیعهد دستور آن را داده فاش کند. 
به نظر الجبری و هر مخالف عربســتانی که در 
تبعید به سر می برد پیامی که بایدن به کسی که 
برای قتل آن ها نقشه می کشد این است: آمریکا 
تحریم هایی را علیه کسانی که به آن ها دستور 
قتل داده شــده، اعمال می کند اما نمی تواند 
شخص تو را تحریم کند چراکه تو برای ما مهم 
هستی. هرست معتقد است که مجازات نشدن 
محمد بن ســلمان بیش از هر کار دیگری که 
دوستانش یعنی دونالد ترامپ یا مایک پامپئو 
انجام می دادند، باعث افزایش جرأت این قاتل 
می شود و باعث می شود که فکر کند می تواند 

بار دیگر از زیر مجازات در برود.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

از نیمه دی ماه سال جاری تاکنون 
اســتان های جنوبــی عــراق صحنه 
اعتراضات مردمی اســت. طی این دو 
ماه صدها شهروند استان های ناصریه، 
دیوانیه، ذی قار و حتی برخی از مناطق 
بصره به بهانه های مختلف به خیابان ها 
آمدند و حتی درگیری هایی میان آنها 
با نیروهای امنیتی به وقوع پیوست که 
در این راســتا ده ها شــهروند کشته یا 

زخمی شدند. 
به عنوان مثال روز شنبه که پنجمین 
روز از اعتراضات گســترده مردمی در 
استان ذی  قار به شــمار می آمد، منابع 
امنیتی عراق از کشــته شــدن چهار 
تظاهرکننده و زخمی شــدن بیش از 
۱۰۰ تن در این استان خبر دادند. کمی 
بعد هم پایگاه خبری بغدادالیوم اعالم 
کرد که در پی این امر، استاندار ذی قار 
از سمت خود اســتعفا کرده است. در 
طول این پنــج روز معترضان با هدف 
تــداوم تظاهــرات اعتراض آمیز خود، 

تدابیر مهار مــوج دوم کرونا در عراق را 
به چالش کشیدند و این روند برای روز 
ششم )دیروز/یکشنبه( هم ادامه داشت. 
شاهدان عینی اعالم کردند که در روز 
ششم صدها نفر از تظاهرکنندگان در 
مقابل ســاختمان فرمانداری ذی قار 
جمع شدند و بین معترضان و نیروهای 
پلیس در مقابل ساختمان فرمانداری 
درگیری رخ داد کــه در نتیجه آن ۱۶ 
معتــرض و نیروهای پلیــس زخمی 
شدند. آنها در میان نابسامانی خدمات 
عمومی، طی چند روز اخیــر بارها در 
مقابل ساختمان استانداری در الناصریه 
تجمع کرده و خواستار برکناری ناظم 
الوائلی، اســتاندار ذی قار شدند که در 
نهایت وی اســتعفای خــود را تقدیم 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
کرد. کمی بعــد معترضان در مخالفت 
با انتصاب عبدالغنی االســدی، رئیس 
آژانس امنیت ملی به جای ناظم الوائلی 
استاندار مستعفی ذی قار، خیابان ها و 
پل های اصلی شــهر را بستند و به رغم 
ممانعت نیروهای امنیتی به ساختمان 
دولت محلی رفتند و در نتیجه، بین آنها 

درگیری رخ داد. 

در پــی ایــن رخدادهــا مصطفی 
الکاظمی دســتور تشکیل یک کمیته 
عالی برای بررسی وقایع در شهر ناصریه  
مرکز اســتان ذی قار را صادر کرد و این 
کمیته به ریاست باسم الطائی، و عضویت 
تعدادی از اعضای ارشد وزارتخانه  های 
دفاع، کشــور و امنیت ملی تشــکیل 
و فوراً کار خــود را آغاز کــرد. با وجود 
آنکه الکاظمی شنبه و یکشنبه با انتشار 
پیام های جداگانه خواهان حفظ آرامش 
از سوی شهروندان ذی قار و ناصریه شد، 
اما باز هم معترضان برای حرف او اهمیت 
قائل نشده اند و به صورت مداوم در حال 
برگزاری اعتراضات گسترده هستند؛ 
تا جایی که آمار کشــته و زخمی ها روز 
به روز به صــورت باورنکردنی در حال 

افزایش است. 
چندی پیش یکی از فعاالن مدنی 
و اجتماعی عراقی در اســتان ذی  قار به 
ضرب گلوله کشته شد و همین مساله 
موجب شد تا خشم عمومی دوچندان 
شود. چند ماه پیش هم یک فعال دیگر 
توسط افراد ناشناس ربوده شد و چند 
روز بعــد جنــازه وی در نزدیکی خانه 
وی کشف شــد که همین موضوع هم 

باعث تشدید موج جدید اعتراض ها در 
استان های جنوبی عراق شد. اینکه چرا 
چنین اتفاق هایی در این اســتان ها که 
عمدتاً شیعه نشین هستند رخ می دهد، 
دالیل متفاوتــی دارد اما مســاله اول 
مشکالت اقتصادی، بیکاری و همچنین 
عدم تحقق شعارهای دولت الکاظمی در 
زمینه مبارزه با فساد سیستماتیک است 
که به زعم معترضان این موضوع همانند 
یک بختک روی عراق افتاده است. دلیل 

دوم از منظر معترضان، بالتکلیفی در 
سیاست خارجی عراق است که به نوعی 
نمی گذارد خط و خطوط دیپلماسی این 
کشور به صورت کامل مشخص شود و 
در نهایت سومین موضوعی که جنوب 
عراق را به صحنه اعتراضات تبدیل کرده، 
درگیری جناح ها و طیف های سیاسی 
مختلف در بغداد است که به نوعی باعث 
شده تا روال اداری و همچنین رسیدگی 
به اوضاع و احوال این مناطق با مشکل 

روبرو شود. 
طرح ریزِی آقای نخست وزیر  

نکته بسیار مهمی که در این میان 
باید مورد نظر قرار بگیرد این اســت که 
اعتراضات در عراق دقیقاً در ایامی شیب 
صعودی به خود گرفته که کمتر از یک 
هفته دیگر قرار اســت پاپ فرانسیس، 
رهبــر کاتولیک های جهــان به عراق 

سفر کند. 
در همین راستا یک منبع سیاسی 
عراقی روز گذشته )یکشــنبه( اعالم 
کرد که دولت در حال انجام مذاکراتی 
با تظاهرکنندگان استان ذی قار است 
تا تظاهــرات را به بعــد از حضور پاپ 
فرانسیس در این استان موکول کنند. 
این در حالیست که منابع خبری در بغداد 
اعالم کردند که دولت عراق ممکن است 
تصمیم بگیرد طی روزهای سفر پاپ منع 
آمد و شد کامل را اعمال کند. با این وجود 
آنچه در این میان باید مــورد نظر قرار 
بگیرد این است که بغداد در این روزها 
آبستن تحوالت بسیار عجیب و غریب 
سیاســی در عرصه داخلی است. یکی 
از تحوالت مذکــور، به تعویق انداختن 
دوباره انتخابات عراق تا ســال ۲۰۲۲ 

میالدی است. 
در این میان منابعی از دولت عراق به 
خبرگزاری روسیه الیوم اعالم کرده اند 
که احتماال انتخابات عراق دوباره به دلیل 
شرایط مختلفی از جمله اوضاع نامناسب 
اقتصادی، پاندمی کرونا، انجام نشدن 
مقدمات آن و نیز وجود تمایل سیاسی 
برای برگزاری آن در سال آتی میالدی، به 
تعویق می افتد. العربی جدید هم گزارش 
داده که در پی حرف و حدیث ها پیرامون 
تعویق مجدد زمان برگزاری انتخابات 
پارلمانی عراق، قرار است سیاستمداران 
این کشور جهت بررسی مقدمات الزم 
برای برگزاری این انتخابات و نیز موضوع 
انحالل پارلمان نشستی تشکیل دهند. 

این موضوع اما یک حاشیه بسیار مهم 
دارد و آن هم اقدامــات اخیر مصطفی 

الکاظمی است. 
اخیــراً و پــس از آنکــه دو عامل 
انتحاری داعش، حــدود دو ماه پیش 
خود را در بغداد و در میان غیرنظامیان 
منفجر کردند، جنب و جوش الکاظمی 
با درون مایه مســائل امنیتی افزایش 
پیدا کرده است. او از آن زمان تاکنون 
ســعی کرده تا به بهانه هــر پرونده 
امنیتی خود را در رســانه ها به عنوان 
ناجــی وضعیت نابســامان امنیتی و 
اجتماعی عراق به مردم معرفی کند. 
به عنوان مثال حدود سه هفته پیش 
زمانی که یک گروه مســلح محلی در 
جنوب عراق بــه اتهام قتل چند فعال 
مدنی دستگیرشــدند یــا زمانی که 
چندین ســرکرده داعش در استان 
االنبار، ردزنی و بازداشــت شــدند، 
الکاظمی رسماً در توئیتر خود خطاب 
به مردم عراق این دســتاوردها را یک 
اقدام مثبت در زمینه تحکیم و ثبات 
امنیت کشورش از سمت خود خواند. 
او سال های سال رئیس سرویس 
اطالعاتــی عراق بوده و بــر تمام آمد 
و شــد ها و همچنین خــط و خطوط 
پنهان و آشکار سیاسی - امنیتی عراق 
اشراف کامل دارد و حاال سعی می کند 
تا با اســتفاده از »کارِت امنیت ملی« 
جناح منتسب به خود را به عنوان یک 
گزینه موثر برای انتخابات آتی به مردم 
معرفی کند. به همین دلیل است که 
زمزمه های تعویــق انتخابات مطرح 
شده و مشخص نیست تیم الکاظمی 
چگونه می خواهند از فضای موجود به 

نفع خود بهره برداری کنند. 

بروز تحرکات انتخاباتی در عراق؛ همزمان با باالگرفتن اعتراضات ذی  قار 

الکاظمی و بهره برداری از »کارتِ امنیت ملی«
الکاظمی سال ها رئیس 

سرویس اطالعاتی عراق 
بوده و بر تمام خط و خطوط 
پنهان و آشکار سیاسی - 

امنیتی کشور اشراف کامل 
دارد و حاال سعی می کند تا 
با استفاده از »کارِت امنیت 

ملی« جناح منتسب به خود 
را به عنوان یک گزینه موثر 
برای انتخابات آتی به مردم 

معرفی کند

از منظر معترضان، 
بالتکلیفی در سیاست 
خارجی عراق به نوعی 

نمی گذارد خط و خطوط 
دیپلماسی این کشور به 

صورت کامل مشخص 
شود و در نهایت موضوعی 

که جنوب عراق را به 
صحنه اعتراضات تبدیل 
کرده، درگیری جناح ها و 

طیف های سیاسی مختلف 
در بغداد است
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علیه دولت مدنی میانمار را متوقف کنند. این ســفیر برکنار شده، روز جمعه در 
سازمان ملل و هنگامی که هنوز بر سر کار بود ضمن محکوم کردن کودتای نظامی 
اول فوریه، از کشورهای عضو این سازمان خواست تا علنا این کودتا را محکوم کنند. 
در همین حال یکی از مقام های ســازمان ملل گفت که به صورت رسمی خونتای 

میانمار را به عنوان دولت جدید این کشور به رسمیت نمی شناسیم. 

پاکستان و هند در بیانیه ای مشترک اعالم کردند، دو طرف تیراندازی در مرز مورد مناقشه کشمیر را متوقف کرده اند. به 
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ریاست کل عملیات نظامی دو کشور گفتگوهایی را داشته و به بررسی اوضاع در سراسر 
خط کنترل کشمیر پرداختند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که باید تیراندازی را متوقف کنند. درگیری های موجود در 
خط کنترل در ماه های اخیر باعث کشته شدن غیرنظامیان شده است. در این بیانیه 
مشترک آمده است: با هدف دستیابی به منفعت مشترک و صلح بادوام در سراسر مرز، 
دو کشور توافق کردند تا مساله توقف تیراندازی در سراسر خط کنترل را در نظر بگیرند. 
هر دو طرف از ســازوکارهای موجود از جمله خط تلفن اضطراری برای حل تنش ها 
و سوءتفاهم ها استفاده خواهند کرد. کشمیر همواره مساله مورد مناقشه بین هند و 

پاکستان بوده و هر دو کشور مدعی مالکیت این منطقه هستند.

توافق هند و پاکستان برای توقف درگیری در مرز کشمیر سفیر اخراجی میانمار در سازمان ملل: به مبارزه ادامه می دهم

همزمان با تظاهــرات در تونس در ســایه بحران 
سیاســی، رئیــس پارلمان ایــن کشــور تأکید کرد 
که کشــورش به اصالحــات و مذاکره نیــاز دارد. به 
گــزارش روســیاالیوم، راشــد الغنوشــی، رئیــس 
پارلمان تونس در ســخنانی گفت: تونس در آســتانه 
 جنگ سیاســی اســت و بایــد از آن برحذر باشــیم. 
می خواهیم قیس ســعید، رئیس جمهــور در قرطاج 
بماند و نقش خود را انجام دهد. هشــام المشیشــی، 
نخســت وزیر تونس  نیــز در القصبه بمانــد و رئیس 
پارلمان نیز همین طور. وی افزود: تونس به اصالحات 
نیاز دارد اما وقتی رهبران سیاســی با یکدیگر صحبت 
نمی کننــد، اصالحات چگونــه انجام شــود؟ در این 
راســتا فراکســیون النهضه در پارلمان تونس شنبه 
تظاهراتی را بــا حضور هزاران تن از مردم این کشــور 
در حمایت از دولت در ســایه اختالف سیاسی شدید 
میان المشیشــی و قیس ســعید برگــزار کرد. حزب 

النهضه و حزب قلب تونس اواســط ژانویه المشیشی 
را به انجام اصالحات دولتی وادار کردند. ۲7 ژانویه این 
وزرا از پارلمان رأی اعتمــاد گرفتند و این درحالی بود 
که قیس ســعید به دلیل اتهاماتی که علیه برخی وزرا 
درباره فساد و تضاد منافع وجود داشت، با آن ها مخالف 
بود. تظاهرکنندگان اعــالم کردند که برای حمایت از 
 حزب اسالمی میانه رو و به خاطر وحدت و دموکراسی 

به خیابان ها آمده اند.

در سالگرد امضای توافقنامه دوحه میان طالبان و 
آمریکا، طالبان اعالم کرد که این گروه ســهم خود را 
براساس این معاهده پرداخته و اکنون زمان برداشتن 
گامهای عملی به ســوی صلح است. به گزارش صدای 
افغان، این گروه تاکید کرده است هرگونه جایگزینی 
برای این معاهده شکست روند صلح را به دنبال خواهد 
داشت. طالبان این توافقنامه را یک توافقنامۀ تاریخی 
خوانده و خواهان رهایــی زندانیان طالبان و حذف نام  
رهبرانش از فهرست سیاه ســازمان ملل متحد  شده  
اســت. این گروه تاکید کرده که آنها به تعهدات خود 
پایبند بوده و معاهده دوحه را نقض نکرده اند. طالبان 
همچنین گفته است که اجرای توافقنامه باید در بهبود 
شرایط موثر باشــد و از  بیراهه رفتن جلوگیری شود. 
طالبان مدعی شــده که حمالت و ترورهای هدفمند 
ارتباطی بــا آنها نداشــته و برخی افــراد و گروه های 
مرتبط خارجی عامل حمالت بــه غیرنظاماین برای 

بد نشان دادن اوضاع و بحرانی کردن شرایط هستند. 
این توافقنامه  سال گذشــته میان آمریکا و طالبان در 
دوران حکومت دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، 
در دوحه امضاء شد. بر اســاس این توافقنامه، تمامی 
نیروهای خارجــی باید تــا اول ماه مه ســال جاری 
میالدی، از افغانســتان خارج شــوند. طالبان نیز باید 
 روابطش بــا گروه های تروریســتی ماننــد القاعده 

را قطع کند.

تظاهرات تونسی ها در حمایت از دولت در سایهطالبان: جایگزینی برای توافقنامه دوحه وجود ندارد
خبرخبر


