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یخ روابط ریاض و آنکارا ذوب شد
اولین دیدار وزرای خارجه عربستان 

و ترکیه پس از ترور خاشقجی

وزیران خارجه ترکیه و عربســتان روز جمعه با 
یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. این نخستین دیدار 
دو طرف پس از افشــای قتل جمال خاشــقجی، 
روزنامه نگار منتقد ســعودی به دست عربستان و 
تیره شدن روابط دو کشور است. به گزارش الجزیره، 
روز جمعه مولود چــاووش اوغلو، وزیر امور خارجه 
ترکیه در حاشیه کنفرانس وزرای خارجه سازمان 
همکاری اسالمی در پایتخت نیجریه، با فیصل بن 
فرحان، همتای ســعودی خود دیدار کرد. شبکه 
الجزیره گزارش داد که در این دیدار چاووش اوغلو، از 
ریاض  به خاطر میزبانی اجالس جی ۲۰ که اخیراً به 
شکل مجازی در عربستان برگزار شد تشکر کرد. این 
نخستین دیدار وزیر خارجه ترکیه و همتای سعودی 
وی از زمان بحران میان دو کشــور بر ســر پرونده 
ترور جمال خاشقجی در کنســولگری کشورش 
در استانبول ترکیه است. چاووش اوغلو پس از این 
دیدار در توئیتی نوشت که  دیدار دوستانه با همتای 
سعودی خود داشته است. داوود اوغلو همچنین بر 
اهمیت روابط آنکارا و ریاض تأکید کرد و تصویری 
از سالم و احوالپرسی آنها با یکدیگر را پیوست توئیت 
خود کرد. وی نوشــت: همکاری ترکیه و عربستان 
نه تنها به نفع کشورهای ما بلکه به نفع کل منطقه 
خواهد بود. تالش رســمی برای اصالح روابط دو 
کشــور پس از تماس تلفنی رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه و ملک سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه عربستان پیش از آغاز نشست جی ۲۰ آغاز 
شد. روابط ترکیه و عربســتان از سال ۲۰۱۸ و پس 
از افشای ترور خاشقجی به پایین ترین سطح خود 
رسیده و آنکارا و ریاض بر سر سیاست های مربوط به 
درگیری های لیبی و سوریه با یکدیگر اختالف دارند. 
یکیدیگر از محورهای اختالف میان دو کشور پرونده 
یمن است که باعث نگرانی امارات و عربستان سعودی 

در قبال احتمال ورود ترکیه به این کشور شده بود.
    

تحلیلگر سیاسی اسرائیل: 
انتخابات چهارم برگزار می شود

کارشناس مسائل سیاسی در کنست در مقاله ای 
با اشاره به تشدید اختالفات در دولت ائتالفی اسرائیل 
و تهدیدهای گاه و بیگاه دو طرف برای انحالل دولت 
نوشــت که احتمال برگزاری انتخابات چهارم در 
تل آویو بــه رغم مخالفت گانتــس و نتانیاهو قوی 
است. موران آزوالی، کارشــناس مسایل حزبی و 
سیاسی در کنســت )پارلمان رژیم صهیونیستی( 
در مقاله خــود در روزنامه عبــری زبان »یدیعوت 
آحارونوت« نوشت: نتانیاهو و اعضای لیکود بارها 
و بارها تهدید به برگزاری انتخابات کرده اند. به گفته 
اطرافیان نتانیاهو، تهدیدهای او با افزایش تمایلش 
به محرومیت بنی گانتس از نخست وزیری دوره ای، 
شدیدتر هم شده اند. این امر حزب آبی-سفید را تحت 
فشار بیشــتری قرار داده و به همین دلیل واکنش 
گانتس آشکار و صریح و حاوی تهدیدهای شدید 
علیه نتانیاهو است؛ به این امید که از او امتیازهایی 

برای آینده بگیرد. 
آزوالی در ادامه مقاله خود نوشت: مشکلی که 
در حزب آبی-سفید وجود دارد این است که وقتی 
برخی از اعضای این حــزب تهدیدهایی را مطرح 
می کنند، سایر رهبران آبی-سفید آنها را همراهی 
نمی کنند و همین مساله موجب شــده نتانیاهو 
تصور کند او فقط بــا تهدیدهایی تاکتیکی روبه رو 
است هرچند که اطرافیانش به او هشدار می دهند 
در حال حاضر انتخابات بدترین اتفاق برای او است 
زیرا کرونا همچنان ادامــه دارد و احتمال آغاز موج 
سوم این بیماری هم هست. این نویسنده اسرائیلی 
افزود: شرایط همانند دوره های انتخاباتی قبل روشن 
نیست و مشخص نیست که اعتراضی به رای گیری 
خواهد بود یا خیر. همچنین معلوم نیست چه کسی 
علیه چه کسی تبلیغ خواهد کرد اما اگر نفتالی بنت 
بتواند ۱۵ کرسی و یا بیشتر را حفظ کند، حامل این 
هشدار برای نخست وزیر اســت که احتمال دارد 
جایگاه خود را از دســت بدهد چرا که نفتالی بنت، 
یائیر الپید، آویگدور لیبرمن و بنی گانتس در واقع 

گزینه های اصلی برای جایگزینی نتانیاهو هستند.
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فرشاد گلزاری

 طی روزهــای اخیر و پس از یک 
دوره بی خبری در عراق، حاال شاهد 
به وقوع پیوســتن برخی از تحوالت 
امنیتی و سیاســی در این کشــور 
هســتیم که به نوعی نشان می دهد 
بغداد در حال ســوق پیــدا کردن 
به ســوی تحوالت جدید داخلی و 
خارجی است. مهمتریِن این مسائل، 
اظهــارات اخیر »مقتــدی صدر« 
است. رهبر جریان صدر عراق اخیراً 
در توییتی درباره انتخابات پارلمانی 
زودهنگام آینده عراق نوشت که »اگر 
زنده بودم و دنیایی باقی بود رویدادها 
را از نزدیک به دقــت دنبال خواهم 
کرد و خواهیم دیــد که انتخابات به 
یک اکثریت )صــدری( در پارلمان 
منجر خواهد شــد و آنها به پســت 
نخست وزیری دست خواهند یافت 
و در نتیجه خواهم توانســت آنها را 
یاری کنم و همانطور که با یکدیگر 
برای تکمیــل پــروژه اصالحات از 

داخل پیمــان بســتیم، تصمیم به 
ورود شــما بــه انتخابــات خواهم 
گرفــت«. ایــن اظهارات صــدر به 
خوبی نشان می دهد که او به عنوان 
رهبر بزرگترین جریانی که اکثریت 
پارلمــان )ائتالف ســائرون( را در 
اختیار دارد، حاال بــه دنبال ورود به 
انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق 
که قرار اســت ششــم ژوئن ۲۰۲۱ 
)نیمه خرداد ۱4۰۰( برگزار شــود، 
اســت. او در بخشــی از پیامش به 
طرفداران خــود اعالم کرده »علتی 
که باعث ســوگندم برای عدم ورود 
به انتخابات شد، مرتفع شده است؛ و 
هدف این است که عراق را از فساد و 
دنباله روی و انحراف رهایی دهیم«. 
او همانند گذشته باز هم تکرار کرد 
که از نظرش دین و میهن )عراق( در 
خطر اســت و بر این اساس به دنبال 
آن است که نخســت وزیر آتی عراق 
از جریان صدر انتخاب شود. این در 
حالیست که  »علی الالمی« نماینده 
پارلمان عراق از ائتالف »سائرون« 
که مورد حمایت جریان صدر است،  
پیشــتر گفته بود که جریان صدر از 

جایگاه باالیی در میــان مردم برای 
انتخابات پارلمانی زودهنگام آینده 
برخودار اســت و پیش بینی کرده 
بود که در پارلمان بعدی بیش از ۵4 

کرسی را کسب کند. 
او به تأسی از مقتدی اعالم کرده 
بود که احتمال دارد یک نخست وزیر 
از جریان صدر بر عراق حاکم شود، 
به شــرط آنکه این جریــان بتواند 
اکثریت آرای پارلمان را به دســت 
آورد. چنــدی پــس از اظهــارات 
مقتدی صدر، کمیته مرکزی ناظر بر 
تظاهرات مردمی وابسته به جریان 
صدر اعــالم کرد کــه تظاهراتی در 
میدان التحریر بغداد و همه استان ها 
بجز دو اســتان نجف و کربال شکل 
خواهد گرفت. ایــن کمیته از همه 
شــهروندان، زنان، مــردان، پیر و 
جوان، همه کادرهــا، فرهیختگان، 
سازمان ها و رسانه های فعال دعوت 
کرده بود که در تظاهرات حمایتی از 
مقتدی صدر شرکت کنند. هرچند 
که تمام مقامات وزارت بهداشــت 
عراق به دلیل پاندمی کرونا نســبت 
به برگــزاری این قبیــل تجمعات 

هشــدار جدی داده بودند اما به هر 
ترتیب این اجتماع بزرگ در حمایت 
از مقتدی صدر در میــدان التحریر 
بغداد برگزار شــد. نکتــه مهم این 
است که در پیامی که در خطبه نماز 
جمعه میدان التحریر بغداد از سوی 
مقتدی صــدر خوانده شــد، وی از 
هواداران خود خواست با مشارکت 
در انتخابات آینده، اکثریت پارلمان 
را از آن  جریان صــدر کنند تا بتواند 
دولت آینده را تشکیل دهد. او اعالم 
کرده که جریان صدر چشم طمع به 

قدرت ندارد، اما متعهــد به دفاع از 
عراق با کسب  اکثریت کرسی های  
پارلمان اســت تا بــرای اصالحات 
جانفشــانی کند؛ لذا خواهان پست 
نخست وزیری هستیم تا عراق را از 
سلطه احزاب فاسد حفاظت کنیم! 
همین اظهــارات به خوبی نشــان 
می دهد که قطب بندی ها در عراق از 
شش ماه مانده به انتخابات زودهنگام 
شروع شــده اســت و این به معنی 
ایجاد آرایش سیاسی در این کشور 

خواهد بود. 
الکاظمی، زیر فشار

در همین راستا، »نوری المالکی« 
رئیس ائتالف دولت قانون و »سید 
عمار حکیم« رئیس و رهبر جریان 
حکمــت ملی عــراق طــی دیدار 
حضــوری بــا یکدیگر بــر اهمیت 
بسترســازی الزم بــرای برگزاری 
انتخابات زودهنــگام پارلمانی این 
کشــور تاکید کردند و ایــن دقیقاً 
همان ایجاد قطب بندی در ساختار 
سیاسی عراق اســت. در بیانیه ای 
که پس از دیــدار این دو منتشــر 
شد، به مســاله لزوم مقابله با فساد 
و همچنین ســر و ســامان دادن به 
اوضاع اقتصادی و معیشــتی مردم 
اشاره شده اســت و این دقیقاً همان 
محورهایی است که از سه سال پیش 
تاکنون سیاسیون عراق قصد دارند 
آنها را اصالح کننــد اما هیچ خبری 
از اصالحات نیســت. این مشکالت 
به حــدی اوج گرفته اســت که روز 
جمعه تظاهراتی در اســتان ذی قار 
در اعتراض به اوضاع معیشــتی برپا 
شــد. در خالل این تظاهرات حمله 
مسلحانه افراد ناشناس به معترضان 
در میدان الحبوبی در ناصریه، مرکز 
استان ذی قار صورت گرفت که چهار 
معترض کشته و حدود ۵۰ تن دیگر 
نیز مجروح شــدند. اما اوضاع فقط 
به اینجا ختم نشــد، بلکه ســازمان 
مســتقل دیده بان حقوق بشر عراق 
در بیانیــه ای مصطفــی الکاظمی، 
نخست وزیر این کشــور را مسئول 
قتل معترضان دانســت. دیده بان 
حقوق بشــر عــراق در بیانیه  خود 
اعالم کرده است که الکاظمی نباید 
تنها به تشکیل کمیته های تحقیق 
اکتفا کنــد. این ســازمان با لحنی 
تند و کوبنده اعــالم کرده که دولت 

عراق در شرایط فعلی ضعیف تر از آن 
است که بتواند از معترضان حفاظت 
کند و خطــرات و تهدیدها را از آنها 
دور کند. در ایــن بیانیه همچنین 
آمده که الکاظمی به عنوان فرمانده 
کل نیروهای مســلح عراق مسئول 
قتل معترضان اســت و وی تا بدین 
لحظه هیچ گامی برای جلوگیری از 
هدف قرار گرفتن معترضان توسط 
قاتالن برنداشته اســت. کمی بعد، 
تلویزیون ملی عــراق اعالم کرد که 
نخست وزیر این کشــور دستوری 
را مبنی بر برکنــاری رئیس پلیس 
اســتان ذی قار و تشــکیل کمیته 
تحقیقات درخصوص درگیری های 
صورت گرفتــه در روز جمعه و نیز 
اعالم منع آمد و شــد در این استان 

صادر کرده است. 
الکاظمــی همچنین اعالم کرده 
که تصمیم گرفته مجوزهای حمل 
ســالح را لغو کنــد تــا اتفاق های 
بیشــتری که به صلــح داخلی در 
عراق آسیب می رســاند، رخ ندهد. 
این اتفاق ها به نوعی نشان می دهد 
که بحران در عراق از یک ســو حول 
محور مســائل اقتصادی و معیشتی 
همچنان ادامه دارد و از سمت دیگر 
شاهد آن هســتیم که به نوعی خط 
و نشان کشــیدن جناح ها در عراق 
آرام  آرام به سمت علنی شدن پیش 
می رود. این در حالیست که بسیاری 
معتقدند که با آمدن »جو بایدن« در 
کاخ  ســفید باید منتظر راهبردهای 
وی در قبال عراق باشیم اما مشخص 
نیست که آیا دموکرات ها اقدام به کم 
کردن نیروهای خود در این کشــور 
خواهند کــرد یا اینکه قصدشــان 
 بازگردانــدن نظامیــان هماننــد 

گذشته است. 

اعمال فشار دیدبان حقوق بشر بر الکاظمی همزمان با تجمع صدری ها 

طرح ریزی »مقتدی صدر« برای تسخیر پارلمان عراق 
بحران در عراق از یک 
سو حول محور مسائل 

اقتصادی و معیشتی 
همچنان ادامه دارد و از 

سوی دیگر شاهد آن 
هستیم که به نوعی خط و 

نشان کشیدن جناح ها در 
عراق آرام  آرام به سمت 
علنی شدن پیش می رود

دیدبان حقوق بشر عراق 
پس از اعالم خبر کشته 

و زخمی شدن معترضان 
عراقی در استان ذی قار با 
لحنی تند و کوبنده اعالم 

کرده که دولت عراق در 
شرایط فعلی ضعیف تر از آن 
است که بتواند از معترضان 

حفاظت کند و خطرات و 
تهدیدها را از آنها دور کند

کمیســاریای عالی پناهندگان ســازمان ملل اعالم کرد، حدود ۱۰۰ هزار آواره در منطقــه تیگرای اتیوپی در 
معرض خطر کمبود غذا و گرســنگی قرار دارند. به گزارش ســایت شبکه خبری روســیا الیوم، کمیساریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل اعالم کرد، در صورت عدم ارائه کمک های بشردوستانه به پناهجویان اریتره ای در منطقه 
تیگرای اتیوپی، حــدود ۱۰۰ هزار تن از آنها در روزهای آتی با کمبود غذا مواجه خواهند شــد. فرســتادگان صلح 
آفریقایی و آبی احمد، نخســت وزیر اتیوپی روز جمعــه در چارچوب تالش های 
منطقه ای بــه منظور توقف جنگ و ســوق یافتن دولت جهــت مذاکره با جبهه 
تیگرای با یکدیگــر دیدار کردند. این دیــدار یک روز پــس از آن صورت گرفت 
که آبی احمد اعــالم کرد، ارتــش مرحله نهایــی حمله ای را آغــاز می کند که 
 گروه های حقوقی بیم این دارند که این حمله باعث کشــته شــدن شمار زیادی 

از غیرنظامیان شود.

ســئول می گوید دولت کیم جونگ اون همچنین دستورداده دیپلمات های ســاکن خارج کشور ازهرگونه اقدامی 
که باعث تحریک آمریکا شــود پرهیز کنند؛ زیرا نســبت به رویکرد جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا در قبال 
کره شمالی نگران اســت. به گزارش آسوشــیتدپرس، در گزارش ســرویس اطالعات ملی کره جنوبی آمده است که 
کره شمالی به هیات های دیپلماتیک خود دســتور داده باعث تحریک آمریکا نشوند همچنین به سفیران کشور نسبت 
به پیامدهای سخنانشان در رابطه با آمریکا یا هر اقدامی که منجر به ایجاد مشکل با 
آمریکا شود، هشدار داده شده است. کره شمالی از زمان پیروزی بایدن در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا سکوت اختیار کرده است. رهبر این کشور طی سال های 
۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ســه دیدار با دونالد ترامپ، داشــت که البته نتیجه ای نداشــت. 
دیپلماسی میان دو کشور نیز متوقف شده اما این دیدارها به ایجاد روابط شخصی 

میان کیم جونگ اون و ترامپ کمک شایانی کرد. 

سئول نگران رویکرد جو بایدن، در قبال کره شمالی است هشدار سازمان ملل درباره گرسنگی ۱۰۰ هزار آواره در تیگرای

الکسی ناوانلی، رهبر اپوزیسیون روســیه روز جمعه از 
اتحادیه اروپا خواســت علیه الیگارشی نزدیک به والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه تحریم های مستقیم اعمال 
شــود. به گزارش خبرگزاری آناتولی، ناوالنی گفت اولین یا 
آخرین کسی نیست که در روسیه مسموم یا کشته می شود. 
وی به کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت: اصلی ترین 
سؤالی که باید از خودمان بپرسیم این است که چرا این افراد 
دست به مسمومیت، کشتن و جعل در انتخابات می زنند؟ 
بنابراین اتحادیه اروپا باید پول و الیگارشی های روسیه را هدف 
قرار دهد؛ نه فقط الیگارشــی های قدیمی، بلکه افراد جدید 
نظیر افراد پیرامون آقای پوتین. وی گفت که تاجران روسی 
قایق های بادبانی و دارایی های گران قیمت در شهرهای اروپا 
نظیر بارســلونا و موناکو می خرند و تحریم ها مورد استقبال 
۹۹ درصد روسی ها واقع خواهد شــد. اتحادیه اروپا در ماه 

اکتبر موافقت کرد که مسکو را به خاطر مسموم کردن رهبر 
اپوزیسیون این کشور، با تحریم های جدید تنبیه کند. اقدامات 
محدودکننده اتحادیه اروپا شامل منع سفر و مسدود کردن 
دارایی برای ۶ مقام روسی بود. ناوالنی 44 ساله، منتقد جدی 
پوتین، ۲۰ اوت )۳۰ مرداد( در پروازی به مسکو از هوش رفت. 

وی اخیراً در آلمان دوره نقاهت خود را گذراند.

رئیس جمهور در حال کناره گیری آمریکا در توییتی 
اعالم کرد، باور دارد که در آرای ایالت پنســیلوانیا تقلب 
شده است؛ توییتی که به عنوان یک توییت مورد مناقشه و 
به صورت بالقوه گمراه کننده توصیف شده است. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور در 
حال کناره گیری آمریکا در توییتی نوشت: معلوم نیست 
یک میلیون و ۱۲۶ هزار و ۹4۰ رای از کجا آمده است. من 
با اختالف زیاد در ایالت پنســیلوانیا پیروز شدم، شاید با 
اختالفی که حتی کســی بتواند فکرش را بکند. در آرای 
پنســیلوانیا تقلب شده اســت. در آرای دیگر ایالت های 
چرخشی نیز همین طور. جهان ناظر است. پیش تر دادگاه 
استیناف حوزه سوم آمریکا در شهر فیالدلفیا واقع در ایالت 
پنسیلوانیا درخواست کمپین ترامپ برای مسدود کردن 
روند تایید جو بایدن، رئیس جمهــور منتخب آمریکا به 

عنوان پیروز این ایالت را رد کرد و تاکید داشت که کمپین 
ترامپ در ارائه مدارک کافی برای اثبات ادعاهایشان ناکام 
بوده  است. ترامپ روز پنجشنبه گفته بود اگر کالج الکترال 
به بایدن رای دهد، کاخ ســفید را ترک خواهد کرد. وی 
همچنین تاکید کرده بود اگر کالج الکترال به بایدن رای 

دهد مرتکب اشتباه بزرگی شده است.

ناوالنی خطاب به اروپا: الیگارشی های روسیه را تحریم کنیدترامپ: من با اختالف زیاد در پنسیلوانیا پیروز شدم!

خبرخبر


