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عراق این روزها شــاهد یک سری 
از تحوالت سیاســی و میدانی عجیب 
و غریب اســت کــه برای بســیاری از 
شهروندانش قابل هضم نیست. برخی 
دیگر از مردمان این کشور هم که سرشان 
به زندگی روزمره گرم اســت، چندان 
اهمیتی به اخبار نمی دهند و اساســاً 
مهم نیست که چه اتفاقی در کشورشان 
رخ می دهد. دسته ســوم هم مقامات و 
سیاسیون حاکم و فعال در بغداد هستند 
که عمومــاً منافع خودشــان و حزب 
منتصب به آنرا دنبال می کنند و چندان 
برای آنها اهمیت ندارد که  در کشــور 
چه اتفلقی برای منافــع و امنیت ملی و 
شهروندانشــان رخ می دهد. این روند و 
نوع نگاه سیاستمداران عراق نه تنها در 
این کشور، بلکه در بسیاری از کشورهای 
همســایه بغــداد و ســایر دولت های 
خاورمیانه به مراتب بیشتر و عمیق تر در 
جریان است و بر این اساس یک »تئوری 
فسادزا« در جغرافیای غرب آسیا در حال 

پیگیری اســت. در این میان باید توجه 
کرد آنچه در عراق و در شــرایط کنونی 
به عنوان یکی از محورهای آزاردهنده 
در حال پیدایش است، بحث بی دولتی 
یا خأل دولت و قدرت مستحکم است. از 
مهرماه سال گذشته )1400( تاکنون که 
انتخابات سراسری برگزار شده و دادگاه 
عالی عراق هم خروجی آنرا مورد تایید 
قرار داده، تا به امروز شــاهد آن هستیم 
که نه تنها دولت در بغداد تشکیل نشده، 
بلکه حاال رگه های جدید اختالف نظر را 
به وضوح می بینیم که در این میان همه 

اتهام ها حاال متوجه مقتدی صدر است. 
اینکه چرا در طوا این مدت کابینه و دولت 
تشکیل نشده است، دالیل زیادی دارد 
اما باید توجه داشت که اساساً بسیاری 
از جریان های سیاســی و حتی احزاب 
عراقی، به کشورهای گوناگونی متصل 
هستند و عماًل نقشــه راه خود را از آنها 
دریافت می کنند. به عنوان مثال طیفی 
از اهل تســنن با عربســتان و انگلیس 
هماهنگ هستند و طیفی دیگر با امارات 
و ترکیه. شــیعیان هم به ایران و بعضاً 
انگلیس متصل هســتند و در این میان 
کردهای عراق با ایاالت متحده، اروپا و 
حتی اسرائیل هماهنگ هستند. این تکثر 
نظرات و تعدد منافع، بدون تردید چیزی 
جز خرابی سیاسی - اقتصادی و حتی 
بهم ریختگی امنیتی نداشــته و همین 
مساله است که موجب می شود اوضاع 
در عراق که 19 سال از سرنگونی صدام 
می گذرد، در مسیر خطرناکی قرار بگیرد. 
برخی از سیاســتمدارانی که در بغداد 
تقریباً آنها را میانه رو می نامند، چندی 
است که نسبت به مبارزات پشت پرده در 
عراق و تعارضات منافع هشدار داده اند و 
در این بین طیف های مختلفی از آنها )به 

خصوص شیعیان( درباره وضعیت کنونی 
چراغ قرمز رووشــن کرده اند، ولی یک 
هشدار جدید هم در میان مطرح شده که 
محوریت آن اسرائیل است. چندی پیش 
رسانه های عراق در چند مطلب جداگانه 
اعالم کردند که طیفــی از نمایندگان 
پارلمــان عراق که از جناح شــیعیان و 
بعضاً اهل تسنن به شــمار می آیند، به 
دنبال تصویب قانونی هستند که بتوانند 
هرگونه عادی سازی روابط دولت بغداد با 
رژیم صهیونیستی را منتفی اعالم کنند و 
حتی آنرا در حکم جرم سیاسی و خطای 

نابخشودنی به دنیا معرفی کنند. 
معادله اربیل - تل آویو 

حاال به نظر می رسد که این سناریو 
و درخواستی که نمایندگان پارلمان بر 
آن تاکید داشتند عملیاتی شده است؛ 
چراکه روز گذشته )جمعه( رسانه های 
عراقی و سایر رسانه های عربی منطقه 
اعالم کردند که پارلمــان عراق قانون 
جرم انــگاری عادی ســازی روابط با 
اسرائیل را تصویب کرده است. ساعاتی 
بعد چارچوب هماهنگی شیعیان عراق 
در بیانیه ای از تصویب قانون جرم انگاری 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 

توسط پارلمان این کشور استقبال کرد. 
این طیف سیاســی تصویب این قانون 
را بــه نوعی دفاع از فلســطین و آرمان  
مبارزه با اســرائیل اعالم کرد. بر اساس 
اعالم رسانه های عراقاین پیش نویس 
در نســخه اصلی خود شــامل 10 بند 
اصلی از جمله جرم انگاری عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی به هر شکلی 
و ممنوعیت برقراری روابط دیپلماتیک، 
سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و یا 
هرگونه ارتباط به هر شکل ممکن با این 
رژیم است. رای الیوم در این رابطه اعالم 
کرده که پیش نویس قانون جرم انگاری 
عادی ســازی روابط با اسرائیل توسط 
فراکســیون جریان صدر بــه پارلمان 
عراق ارائه شــده بود. در این راســتا اما 
ایاالت متحده منتقــد جدی تصویب 
این طرح است؛ به گونه ای که ند پرایس، 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
بیانیه ای نگرانی عمیق خود را از تصویب 
قانون جرم انگاری عادی ســازی روابط 
با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق 
اعالم کرد. دستگاه دیپلماسی آمریکا 
اعالم کرده که این قانون آزادی بیان را 
به خطر می اندازد و به ایجاد فضای ضد 
یهودیی کمک می کند. واشنگتن معتقد 
است این قانون به شــدت با پیشرفت 
همسایگان عراق در زمینه ایجاد روابط و 
عادی سازی آن با اسرائیل که فرصت های 
جدیدی را برای ملت های کل منطقه 
فراهم می کند، تضاد دارد. نکته ای که 
در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد 
این است که سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا اعالم کرده که کشورش به عنوان 
یک شریک قدرتمند و دائمی، در راستای 
تحقق صلح و شــکوفایی بیشتر برای 
همه، به حمایت خود از اسرائیل از جمله 
با توسعه روابط با همسایگان آن ادامه 
خواهد داد. این ســخنان ند پرایس به 
خصوص قســمتی که به توسعه روابط 
اسرائیل و همسایگان اشاره می کند به 
خوبی نشان می دهد که ایاالت متحده 
به دنبال اجرایی شــدن توافق ابراهیم 
در فازهای بعدی اســت و حاال نوبت به 
»اقلیم کردستان عراق« رسیده است. 
اینکه در بغداد عده ای قانون جرم انگاری 

ممنوعیت روابط با اســرائیل را تایید 
می کنند و معتقدند که این روابط نباید 
صورت بگیرد، صرفاً یک ُکنش سیاسی 
و حزبی به حساب می آید که بغداد از آن 
خوشحال است، اما در اقلیم کردستان 
عراق اوضاع به صورتــی دیگر در حال 
طی شدن اســت. همه به یاد دارند که 
در اوایل مهرماه سال 1400 کنفرانسی 
تحت عنوان »الســالم و االســترداد« 
)صلح و بازپس گیری( در شــهر اربیل 
برگزار شد و در آن برخی از سران عشایر 
عراق با مقامات اسرائیل دیدار و رایزنی 
کردند که مورد انتقاد گسترده مقامات 
عراقی و به خصوص ایران قرار گرفت. در 
همان موقع وزارت داخله حکومت اقلیم 
کردستان عراق این اقدام را محکوم کرد 
اما همه می دانند که کردستان عراق از 
دهه ها قبل محل تردد اســرائیلی ها و 
افســران اطالعاتی و مقامات سیاسی 
آنها بوده و خواهد بود. بر همین اساس 
به نظر می رسد که درون مایه اظهارات 
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا را 
باید پیش رفتن اقلیم کردستان عراق 
به سوی عادی ســازی علنی روابط با 
اسرائیل دانســت. در این میان به نظر 
می رسد که اربیل اساساً توجهی به ساز 
و کارهای اعالمی بغداد ندارد و به نوعی 
همانند قضیه واریز درآمدهای نفتی و 
گمرکی به حساب دولت مرکزی به این 
مساله  هم بی اعتناء خواهد بود. حال باید 
دید مین گذاری بغداد بر ســر راه اربیل 
چگونه می خواهد پای اسرائیل را از اقلیم 

کردستان قطع کند! 

پارلمان عراق قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با اسرائیل را تصویب کرد؛

مانع تراشی بغداد علیه منافع اربیل 
تکثر نظرات و تعدد منافع 
در عراق چیزی جز خرابی 

سیاسی - اقتصادی و 
حتی بهم ریختگی امنیتی 

نداشته و همین مساله است 
که موجب می شود اوضاع 

در عراق که 19 سال از 
سرنگونی صدام می گذرد، 

در مسیر خطرناکی قرار 
بگیرد

کردستان عراق از دهه ها 
قبل محل تردد اسرائیلی ها 

و افسران اطالعاتی و 
مقامات سیاسی آنها بوده 
و خواهد بود و در این میان 
منافع مشترک اقتصادی 

میان دو طرف وجود دارد که 
یکی از آنها حمایت تل آویو 
از استقالل کردستان عراق 

است

نخست وزیر سابق پاکستان روز پنجشنبه هشدار داد، دولت اسالم آباد باید ظرف شش روز آتی انتخابات جدیدی 
برگزار کند در غیر این صورت وی به همراه سه میلیون تن مجددا به طرف اسالم آباد دست به راهپیمایی خواهد زد. به 
گزارش آسوشیتدپرس، عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان این اظهارات را در یک راهپیمایی اعتراضی با حضور 
هزاران تن از حامیانش در اسالم آباد با هدف سرنگونی دولت و درخواست برگزاری انتخاباتی زودهنگام مطرح کرد. 
دولت پیش تر برای حفاظت از ساختمان های مهم از جمله پارلمان و دفاتر ریاست 
جمهوری و نخست وزیری نیرو مستقر کرده بود. این اقدامات به دنبال درگیری ها 
میان معترضان و نیروهای پلیس اتخاذ شدند. عمران خان در سخنرانی خود مدعی 
شد که پنج تن از طرفدارانش در خشونت های سراسر پاکستان کشته شدند. این در 
حالی است که دولت پاکستان هنوز درباره این ادعای عمران خان که طرفدارنش 

متفرق شده بودند، هیچ اظهارنظری نکرده است. 

بعد از انتشار گزارش اخیر رســوایی های پارتی گیت که انتقادهای زیادی در آن علیه جانسون و اطرافیانش 
مطرح شد، شمار مخالفان درون حزبی نخســت وزیر افزایش پیدا کرد. به گزارش گاردین، نخست وزیر انگلیس 
پس از انتشــار گزارش رســوایی های پارتی گیت بار دیگر عذرخواهی کرد، اما همچنان استعفا و کناره گیری را 
رد کرد. اخیرا پس از کش و قوس های فراوان گزارش کامل درباره مهمانی های غیرقانونی دفتر نخســت وزیری 
انگلیس با مدیریت »ســو گری«، کارمند ارشــد دولتی منتشر شد. جانسون 
پس از انتشار این گزارش که در آن انتقادهای شدیدی به وی و مقامات ارشد 
دولتی وارد شده بود در سخنانی در پارلمان ادعا کرد حضور او در مهمانی های 
دفتر نخست وزیری که در اوج محدودیت های کرونایی برگزار شد، برای تقدیر 
از تالش اعضای دولت در دوران قرنطینه بوده که ســاعت های طوالنی برای 

حفاظت از جان مردم تالش می کردند.

افزایش مخالفان درون حزبی جانسون بعد از رسوایی پارتی گیتضرب االجل ۶ روزه عمران خان به دولت پاکستان

منابع رسانه ای عبری از سفر ده ها تاجر صهیونیست 
به عربســتان طی ماه های اخیر پرده برداشتند. شبکه 
خبری المیادین به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی 
فاش کرد که ده هــا تاجر طی ماه های اخیــر با ویزای 
این رژیم به عربستان ســفر کرده اند. رسانه های رژیم 
صهیونیستی هدف از این سفرها را امضای معامالت در 
زمینه های کشاورزی و سایبری با ریاض عنوان کردند. 
پیشتر نیز رســانه های رژیم صهیونیســتی از سرمایه 
گذاری عربستان در اراضی اشــغالی از طریق صندوق 
جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ در زمان 
ریاست جمهوری وی پرده برداشــته بودند. صندوق 
سرمایه گذاری خصوصی جدید جارد کوشنر قصد دارد 
صدها میلیون دالر از پول های عربستان را در شرکت های 
نوپای اسرائیلی ســرمایه گذاری کند. در همین راستا، 
رسانه های اســرائیلی گزارش دادند که  اتفاق بزرگی 
میان عربستان، آمریکا و اســرائیل در حال وقوع است. 

نداف ایال، تحلیلگر مسائل خارجی و سیاسی شبکه 1۳ 
تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: اسرائیل 
به دنبال دستاوردی برای خود از نیاز جو بایدن، رئیس 
جمهوری آمریکا به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و 
به ویژه عربستان سعودی در راستای کاهش بهای نفت و 
همچنین نیاز سعودی ها به مشروعیت بخشین به محمد 
بن سلمان، ولیعهد کشورشان است و این روند در آینده 

شدت خواهد گرفت.

وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه نیروهای این 
کشور در سوریه تقریبا ماموریت نظامی ندارند، گفت 
که این نیروها بنا به درخواست دولت دمشق در سوریه 
حضور دارند و تعدادشان بر اساس ماموریت ها تعیین 
می شــود. ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه در 
گفتگو با شبکه خبری روســیاالیوم اظهار کرد: تعداد 
نیروهای روس در ســوریه بر اســاس ماموریت هایی 
که دارند، تعیین می شــود، روشن است که عماًل هیچ 
ماموریت نظامی باقی نمانده و تنها ماموریت باقی مانده 
تضمین ثبات و امنیت سوریه است. الوروف گفت: از 
جمله ماموریت های نظامی که ارتش سوریه با حمایت 
ما انجام می دهد، ادلب اســت، در حال حاضر تهدید 
تروریستی در هیچ نقطه ای از این شهر از بین نرفته و 
همچنان باقی است. وزیر خارجه روسیه افزود: ترکیه 
در ســوریه تالش می کند توافق چند سال قبل رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشــور با والدیمیر 

پوتین، همتای روسش را محقق کند اما همانگونه که 
همه می بینیم کارها خوب پیش نمی روند. الوروف در 
ادامه گفت: این ماموریت هنوز در دستور کار هست اما 
به لطف اقدامات نیروهای ما و نیروهای مسلح سوریه، 
اخیرا شاهد تحرکاتی از داخل ادلب علیه پایگاه های 
ارتش ســوریه و در پایگاه هایمان در سوریه نبوده ایم. 
وزیر خارجه روســیه بار دیگر بر حمایت کشورش از 

سوریه تاکید کرد. 

پای ُتجار اسرائیل به عربستان باز شد! وزیر خارجه روسیه: در سوریه می مانیم! 

خبرخبر

فرشاد گلزاری

 سازمان مطالعه تسلیحات در سوئیس
 اعالم کرد؛ 

 تعداد سالح گرم در آمریکا 
از شهروندانش بیشتر است! 

یک سازمان سوئیســی فعال در امور مربوط 
به مالکیت اسلحه در گزارشــی عنوان کرد، در 
ایاالت متحده آمریکا به ازای هر 100 آمریکایی 
1۲0 تفنگ وجود دارد و به این ترتیب این کشور 
تنها کشور جهان است که در آن تعداد تسلیحات 
در اختیار مردم غیر نظامی بیشتر از تعداد مردم 
است. شبکه سی.ان.ان با استناد به مطالعه انجام 
شده  از سوی این ســازمان سوئیسی موسوم به 
سازمان مطالعه تســلیحات کوچک نوشت که 
آمریکا هچنین تنها کشور در جهان است که در 
آن دست کم یک تیراندازی دسته جمعی در هر 
ســال رخ می دهد. در این گزارش آمده است که 
به ازای هر 100 آمریکایی بالغ بر 1۲0.۵ اسلحه 
وجود دارد و این یک آمار تکان دهنده منتشــر 
شــده در پس زمینه تیراندازی دســته جمعی 
روز سه شنبه در مدرسه ابتدایی راب در تگزاس 
آمریکا که منجر به کشته شدن ۲1 نفر، متشکل 
از عمدتا کودکان شد، اســت. این مطالعه نشان 
داد که جزایر فالکلند پس از آمریکا با داشــتن 
آمار حدود ۶۲ اسلحه به ازای هر 100 نفر در رتبه 
دوم قرار داشته  و یمن جنگزده با داشتن آمار ۵۳ 
اسلحه به ازای هر 100 نفر در رده سوم بیشترین 
میزان مالکیت اســلحه قرار دارد. برعکس، در 
برخی کشورها مانند کره جنوبی و ژاپن، این نرخ 
در حدود 0.۲ و نزدیک به صفــر بود. تحقیقات 
سازمان مذکور تخمین می زند که آمریکایی ها 

مالک ۳9۳ میلیون قبضــه از آمار ۸۵۷ میلیون 
قبض سالح موجود تحت مالکیت غیرنظامیان 
هستند و این رقم معادل 4۶ درصد از این ذخیره 
جهانی مربوط به سالح های متعلق به غیرنظامیان 
است. همچنین این مطالعه توجه را به این موضوع 
جلب می کند که تیراندازی های دسته جمعی 
منظم یک پدیــده صرفا آمریکایی اســت. این 
مطالعه همچنین نشان داد که تیراندازی دسته 
جمعی به تیراندازی هایی اطالق می شود که در 
آن حداقل چهار نفر به غیر از عامل آن کشــته 
شوند و این تعریف شامل فعالیت های تبهکارانه 
سود محور، خانواده کشی و خشونت های دولتی 
نمی شود. خبرگزاری سی.ان.ان اشاره کرد که در 
سال ۲019 از هر 100 هزار نفر در آمریکا چهار 
نفر قربانی خشونت با اسلحه و تسلیحات کوچک 
و نیمه خودکار شده اند که 1۸ برابر میانگین نرخ 
مربوط به سایر کشورهای توسعه یافته است. در 
حالی که جمعیت آمریکا معادل چهار درصد از 
جمعیت کل جهان اســت، خودکشی با سالح 
گرم در آمریکا معــادل 44 درصــد از مجموع 
خودکشــی های جهانی با ســالح گرم در سال 

۲019 بوده است. 
    

بلومبرگ:
 رهبر جدید داعش در استانبول 

دستگیر شد
آژانــس خبــری آمریکایی بلومبــرگ روز 
پنجشنبه به نقل از یک وبسایت ترکیه ای اعالم 
کرد رهبر جدید داعش موســوم به ابو الحســن 
القرشی بازداشت شده اســت. مقامات برجسته 
ترکیه گفتند که رهبر جدیــد داعش در جریان 
عملیاتی در اســتانبول دســتگیر شــده است. 
 ODA بلومبرگ گزارش داد که وب سایت ترکیه
TV4 اعالم کرده که نیروهای امنیتی این کشور 
یک عملیات مخفی و آدم ربایی را در اســتانبول 
انجام دادند و طی آن رهبر جدید داعش دستگیر 
شــد و اطالعات مهمی در مورد این سازمان به 
دست آمده که با شــرکای غربی خود به اشتراک 
گذاشته اند. طبق گزارش این سایت خبری، قرار 
اســت جزئیات این عملیات توسط رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور در روزهای آینده اعالم 
شود. وب ســایت مذکور همچنین اعالم کرد که 
پلیس با علم به این که رهبر داعش در استانبول 
است خانه وی را چند روز قبل از دستگیری تحت 
نظر داشــت. بلومبرگ به صورت مستقل هویت 
فرد بازداشت شــده را تایید نکرده است. از سوی 
دیگر یک منبع در ائتالف بین المللی در گفت وگو 
با شبکه الحره اعالم کرد که این ائتالف در جریان 
دستگیری یکی از اعضای برجســته داعش در 
جریان عملیــات امنیتی نیروهــای ترکیه در 

استانبول قرار داشته است. 

جهاننما


