
فرامرز اصغری 

طی این هفته نخست وزیر عراق سفری دوره ای به منطقه 
خواهد داش��ت چنانکه پایگاه خبری ش��بکه المیادین به 
نق��ل از مناب��ع آگاه مصطفی الکاظمی نخس��ت وزیر عراق 
، نخس��تین دور س��فر منطقه ای خود را، این هفته انجام 
خواهد داد.این منابع اعالم کردند که وی به ریاض و تهران 
س��فر خواهد کرد. تلویزیون سعودی الحدث نیز در خبری 
اعالم کرد که روز دوش��نبه، نخست وزیر عراق به عربستان 

س��عودی سفر خواهد کرد. حال این سوال مطرح است که 
اهداف این س��فر چیست و از چه جنبه هایی برای طرفین 
دارای اهمیت اس��ت؟ بخش��ی از اهداف سفر الکاظمی به 
عربس��تان را اهداف اقتصادی تش��کیل می ده��د چنانکه 
پیش تر اعالم ش��ده بود که نخس��ت وزیر ع��راق به منظور 
جلب حمایت های سیاس��ی و اقتصادی طرف های مختلف 
به دنبال تعامالت منطقه ای و فرامنطقه ای است لذا بخشی 
از اهداف این سفر را نیز اهداف اقتصادی تشکیل می دهد. 
در ش��رایطی ک��ه عراق با بح��ران اقتص��ادی و نارضایتی 
مردمی مواجه اس��ت عراق امیدوار است که طی این سفر 
در کنار برخی تعامالت و کمک های اقتصادی، سعودی را 
به کاهش دخالت مخرب در عراق متقاعد سازد تا زمینه ای 

باشد برای رویکرد دولت به اجرای طرح های اقتصادی. در 
همین حال برخی از اصل میانجی گری در سفر الکاظمی 
س��خن می گویند. عراق در حالی هم��واره اعالم کرده که 
حاضر نیست که به مرکزی برای نزاع های منطقه ای باشد 

اما بر تعامل همه جانبه و میانجی گرایانه تاکید دارد. 
بر همین اساس بسیاری از منابع خبری تاکید می کنند که 
همزمانی س��فر الکاظمی به سعودی و ایران در حالی برای 
نشان دادن رویکرد تعاملی همه جانبه با کل منطقه و عدم 
جبهه گیری میان دو کش��ور است اما گامی برای میانجی 
گ��ری میان تهران و ری��اض و در گام بعدی میان ایران و 
آمریکا عنوان ش��ده است. البته سفر الکاظمی به عربستان 
با موانعی نیز مواجه اس��ت بویژه اینکه مردم و جریان های 

سیاس��ی عراق اعتماد چندانی به سعودی ندارند. بسیاری 
در ع��راق بر این عقیده اند که ریش��ه بحران های امنیتی و 
اعتراض های خونین در ع��راق برگرفته از تحرکات نیابتی 
سعودی اس��ت برای بازگرداندن بعثی ها به قدرت صورت 
می دهد. اهانت نش��ریه الشرق االوس��ط عربستان به ایت 
اهلل سیس��تانی مرجع عالیقدر عراق و جهان اس��الم ، خود 
س��ندی بر این رفتار مغرضانه است. در این میان سعودی 
نیز س��عی دارد با بزرگنمایی این سفر، توان خویش برای 
دور س��ازی عراق زا ایران را به نمای��ش گذارد حال آنکه 
مقام��ات عراقی تاکید دارند که ع��راق در هیچ اردوگاهی 
قرار نمی گیرد و بر اس��اس منافع و امنیت خویش با همه 

کشورها در تعامل خواهد بود. 

یادداشت

گزارش

سومین دور انتخابات پارلمانی سوریه امروز برگزار می شود 
که خود س��ندی بر اعتماد مردم به نظام اس��د و توان نظام 

سوریه برای برقراری امنیت است.
مردم س��وریه ام��روز برای انتخاب اعض��ای جدید  پارلمان 
کشورش��ان پای صندوق های رأی می روند که بسیاری این 
امر را شکست دیگری برای کشورهایی می دانند که از سال 
2011 به دنبال س��رنگونی نظام س��وریه بوده اند. انتخابات 
امروز رفراندومی است مبنی بر حمایت مردم از نظام سوریه 
در برابر تحریم  قیصر و تروریس��می که سالهاست به سوریه 
تحمیل شده است.این سومین دور انتخابات پارلمانی سوریه 
از زمان آغاز بحران این کش��ور اس��ت و پیش از این سه بار 
به دلیل ش��یوع کرونا به تعویق افتاده بود.ناظران معتقدند 
ک��ه به دلیل اوضاع اقتصادی و به ویژه پس از اجرای قانون 
تحریم های آمریکا موس��وم به "س��زار" )قیص��ر( این دور از 
انتخابات پارلمانی س��وریه متفاوت با دورهای گذشته است.
اس��تان های دمش��ق و حلب از مجموع 2۵0 نماینده 100 
کرس��ی را به خود اختصاص داده اند و استان حلب و حومه 
آن بزرگترین فراکس��یون پارلمانی را با ۵2 عضو در اختیار 
دارد.در همین راس��تا، احمد الش��یخ، یکی از بزرگان قبیله 

"النعیم" در اس��تان حلب گفت: تعداد نامزدهای مس��تقل 
در اس��تان حلب 12۵ کاندید اس��ت اما افرادی که شانس 
بیش��تری دارند اسامی شناخته ش��ده ای هستند.وی افزود: 
بارزترین لیست انتخاباتی، لیست های "االصاله" و "الشهباء" 
هس��تند و وبیشتر از ۹0 درصد نمایندگان مستقل حلب از 

این دو لیست انتخاب خواهند شد.
»نوری ف��ارس« عضو کمیته عالی قضایی انتخابات س��وریه 
اظهار داش��ت که ش��مار نامزدهای این دوره از انتخابات در 
اس��تان های مختلف به این شکل اس��ت:طرطوس ۵8 نامزد، 
سویداء 20 نامزد، حسکه 207 نامزد، ادلب 47 نامزد، حمص 
102 نامزد، الذقیه 217 نامزد، دیرالزور ۵8 نامزد، حماه 122 
نامزد، حلب 1۵۹ نامزد و حومه این ش��هر 1۵3 نامزد دمشق 
23۵ و حوم��ه آن 61۹ نامزد، و قنیطره 34 و رقه 37 و درعا 
32 نامزد.فارس خاطرنشان کرد که مجموع مراکز انتخاباتی 

در همه استان های سوریه بالغ بر 7313 مرکز است.
اما خواس��ته ها و اولویت های مردم س��وریه در این انتخابات 
بیش��تر متمرکز بر حمای��ت از اقتصاد مل��ی و  دغدغه های 

کارگران، بازسازی کشور و ایجاد یک دولت قدرتمند است.
خبرنگاران س��انا پیش از آغ��از انتخابات با کارگران منطقه 

حلب مصاحبه کردند. »محمد رشید« یکی از این کارگران 
در جریان این مصاحبه گفت که ما در انتخابات مجلس ملی 
کش��ور شرکت می کنیم؛ زیرا یک وظیفه ملی بوده و من از 
هم��ه کارگران می خواهم از حق خود برای ش��رکت دراین 
انتخابات اس��تفاده کنند تا زیر سایه مجلس مطالبات خود 
را به گوش مس��ئوالن برسانند و امیدواریم این امر در سایه 
افزایش تولید و توس��عه ملی تحقق یابد.»زیاد العمر« یکی 
دیگر از کارگران نیز اظهار داشت که انتخابات مجلس ملی 
سوریه یک پیام برای همه جهانیان است که تاکید می کند 
س��وریه توانست بر تروریسم پیروز شده و حق قانونی همه 
کارگران اس��ت تا شایسته ترین و پاکدس��ت ترین افراد را 
انتخاب کنند. وی از اعضای جدید این مجلس خواس��ت تا 
در این دوره به کارگران توجه بیش��تری داشته و مطالبات 
آنها را برآورده کنند.در منطقه سویدا نیز شهروندان سوری 

گفتند که ش��رکت در انتخابات وظیفه و حق ماس��ت تا در 
بازس��ازی کشور خود سهیم باشیم و همچنین پیامی برای 
جهانیان است مبنی بر اینکه سوریه دارای دولتی قدرتمند 
بوده که می تواند در شرایط سخت چنین انتخاباتی را برگزار 
کند. مردم س��وریه انتظار دارند مجلس سوم پویا بوده و به 
وضعیت معیشتی آنها رسیدگی کند. برگزاری این انتخابات 
به دلی��ل بروز کرونا پس از دو بار تعویق صورت می گیرد، 
ابتدا قرار بود دوش��نبه 13 آوریل 2020 برگزار شود که به 
بیس��تم ماه مه 2020 موکول ش��د و اکنون قرار است 1۹ 

جوالی برگزار شود.
»بشار اس��د« رئیس جمهوری سوریه نیز در سایه وخامت 
اوضاع اقتصادی کنونی در سوریه و به منظور بهبود اوضاع 
با صدور حکمی »حسین عرنوس« را به عنوان نخست  وزیر 
جدید این کشور تا انتخابات جدید پارلمانی منصوب کرد.

سفر به ریاض 

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozفرادید یک شنبه  29 تیر 1399  شماره 5356 

تنش ها میان معترضان آمریکایی و نیروهای امنیتی در 
ش��یکاگو باال گرفت و برخی از معترضان برای تخریب و 
به زیر کش��یدن مجس��مه ای از کریستوف کلمب تالش 

می کردند.
تصاویر ویدیویی نش��ان می دهد که معترضان در گرنت 
پارک در ش��یکاگو با اس��پری روی این مجسمه را رنگ 
می کنند و فریاد می زنند کریس��توف کلمب "قاتل" بود 
و بع��د از آن درگی��ری های فیزیکی ب��ا پلیس آغاز می 
ش��ود.معترضان آمریکایی به سمت نیروهای امنیتی که 
مجس��مه کلمب را احاطه کردند، اشیایی پرتاب کردند و 
بعد پلیس ضد ش��ورش با گاز اش��ک آور و دیگر وسایل 
سرکوبگر واکنش نشان داد. با افزایش درخواست ها برای 
حذف مجس��مه های یادبود استعمارگران و برده داران در 
آمریکا که با اعتراضات ضد نژادپرستی جان گرفته است، 

پیشتر پلیس ایالت ماساچوست از قطع شدن سر مجسمه  
کریستوف کلمب در بوستون خبر داده بود.مجسمه هایی 
از کریستوف کلمب، بازرگان و دریانورد ایتالیایی که در 
تالش برای یافتن راهی کوتاه تر به هند بود و قاره آمریکا 
را کش��ف کرد، پیشتر در میامی و ریچموند ویرجینا هم 

هدف خشم معترضان آمریکایی قرار گرفته بود.
خب��ر دیگر آنکه در ادامه بح��ران در آمریکا بیش از یک 
هفته اس��ت که س��ن دیه گو، آتالنتا، ایندیانا و چندین 
منطق��ه دیگر در آمریکا ش��اهد انفجار و آتش س��وزی 
هستند. خبر دیگر آنکه اداره فدرال زندان ها در آمریکا از 
اجرای سومین اعدام فدرال در این کشور طی یک هفته 
خبر داده است.خبرگزاری اسپوتنیک نام فرد اعدام شده 
»داستین هونکن« بوده که در سال 2004 به دلیل قتل 

پنج نفر مجرم شناخته شده است.

طنین فریاد  کریستوف کلمب قاتل در شیکاگو 
در حالی دولتمردان انگلیس می خواهند خود را مهد بشر 
دوستی معرفی کنند که انتشار یک ویدئوی جنجالی که 
نش��ان میدهد یکی از افسران پلیس لندن زانوی خود را 
بر روی گردن یک مظنون سیاهپوس��ت فش��ار می  دهد 

خشم عمومی را برانگیخته است.
 به تازگی یک ن��وار ویدئویی جنجالی، اینبار از انگلیس 
بیرون آمده که برای معترضان به خشونت و تبعیض نژادی 
پلیس، یادآور حادثه غم  انگیزی اس��ت که برای »جورج 
فلوید« شهروند سیاهپوست 46 ساله آمریکایی به وقوع 
پیوس��ت.فلوید، اوایل خردادماه زیر زانوی افس��ر پلیس 
سفیدپوس��ت ش��هر »مینیاپولیس« ایالت »مینه سوتا« 
آمریکا جانش را از دس��ت داد.یک کلیپ ویدئویی که در 
»ایسلینگتون« لندن ضبط ش��ده است، دو افسر پلیس 
را در پی��اده رو خیابانی نش��ان می ده��د که یک مظنون 

سیاهپوست را در حالیکه دس��تنبد به دستانش زده اند، 
نگه داشته اند و یکی از افسران پلیس زانوی خود را روی 

گردن این مرد سیاهپوست فشار می دهد.
انتش��ار این کلیپ ویدئویی واکنش های منفی زیادی را 
به همراه داش��ت ب��ه طوریکه پلیس کالن ش��هر لندن و 
مقام های این ش��هر را به واکنش واداش��ت و در پی آن 
یک��ی از دو افس��ر پلیس از انجام وظیف��ه عملیاتی خود 
اخراج شد.در این کلیپ ویدئویی، یکی از افسران پلیس 
از زانوی خ��ود برای کنترل مظنون اس��تفاده می کند و 
یکی از دستان خود را نیز روی سر این مرد سیاهپوست 
قرار داده است.مرد سیاهپوستی که دستبند به دستانش 
زده ش��ده اس��ت به طور مداوم فریاد می زن��د: »از روی 
گ��ردن م��ن بلند ش��و« و در نهایت افس��ر پلیس اجازه 

می دهد که روی زمین بنشیند. 

تکرار جنایت»زانو روی گردن«، اینبار در انگلیس

روسیه با آمریکا به ماه عسل نمی رود
سخنگوی کرملین گفت: رابطه میان مسکو و واشنگتن هیچ وقت نزدیک 

نبوده و نمی توان حاال هم انتظار داشته باشیم در ماه عسل باشند!
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت: روابط بین دو کشور هرگز 
خیل��ی نزدیک نبوده و هی��چ دلیلی برای اینکه دو طرف در حال حاضر 

در ماه عسل باشند، وجود ندارد. 
در ابتدا ش��ما باید دوس��ت و نزدیک باشید، ازدواج کنید و بعد به ماه عسل 
بروید! وی همچنین تاکید کرد: پیش از  2000 میالدی، رهبران دو کشور با این 
توهم و تصور پیش می رفتند که از آنجا که دیگر شوروی برای حفظ رویارویی و 
تقابل وجود خارجی ندارد، زمان آن رسیده که یک ماه عسل فراهم شود و یک 
دوس��تی ایجاد شود. آنها اشتباه کردند و متوجه این خطا شدند. روسیه پیش از 

این به آمریکایی ها هشدار داده بود. 

همدستی فرستاده سازمان ملل با متجاوزان 
رئی��س هیأت مذاکره کننده یمن در توئیتی با اش��اره به س��خنان اخیر 
فرس��تاده س��ازمان ملل متح��د در امور یمن، او را هم دس��ت با ائتالف 

سعودی در جنایت علیه مردم یمن خواند.
»محمد عبدالسالم«  ،در توئیتی »مارتین گریفیتس« فرستاده سازمان 
ملل متحد را هم دست با ائتالف سعودی خواند.عبدالسالم در این ارتباط 
نوشت: »از سخنان اخیر او معلوم می شود که فرستاده سازمان ملل متحد از 
وظایف خود و اموری که نیاز به بی طرفی و انصاف دارند فاصله گرفته، با نیروهای 
متجاوز هم دس��ت شده است و طرح  آن ها را به طور کامل پذیرفته است« رئیس 
هیأت مذاکره کننده یمن ادامه داد:  »او با این کار در طوالنی تر ش��دن این جنگ 
متجاوزان��ه و بیهوده مش��ارکت می کن��د و آثار محاصره ظالمان��ه ]علیه یمن[ را 

می پوشاند. این اقدام منفی باعث می شود او نیز جزئی از مشکل باشد«.

سکوت حرام است
رهبر جنبش اس��المی فلس��طین نس��بت ب��ه افزایش اقدام��ات رژیم 
صهیونیس��تی علیه مس��جداالقصی هش��دار داد. »رائد ص��الح« رهبر 
جنبش اس��المی فلس��طین، در نخس��تین کنفرانس خب��ری خود بعد 
از گذش��ت سه س��ال از بازداش��ت و حبس خانگی اعالم کرد که رژیم 
صهیونیس��تی تجاوزات خود را علیه مسجداالقصی افزایش داده چرا که 
تالش می کن��د وارد مرحله جدیدی از این تجاوزات شود.ش��یخ رائد صالح 
همچنین بیان داش��ت: هر کس��ی که فکر می کند اقدامات رژیم صهیونیستی در 
قبال مس��جداالقصی پایان می یابد اش��تباه می کند چرا که این رژیم تالش دارد 
وجب به وجب این مسجد را به دست بگیرد. الزم به ذکر است وی در ادامه گفت: 
نباید در قبال اتفاقاتی که در این مس��جد می افتد ساکت باشیم و سکوت در این 

خصوص حرام است. مسجداالقصی به معنای واقعی کلمه در خطر قرار دارد.

سومیندورهانتخاباتپارلمانیسوریهامروزبرگزارمیشود

نمایش اقتدار و امنیت 
شامات پای صندوق های رای

 یم�ن: ش��رکت مل��ی نف��ت یمن جمعه ش��ب 
هش��دار داد؛ به علت محاصره و جلوگیری از ورود 
کش��تی های س��وخت، این کشور در آس��تانه یک 
فاجعه بزرگ انس��انی است.ش��رکت ملی نفت یمن 
اف��زوده اس��ت: جلوگیری ائتالف س��عودی از ورود 
سوخت، عنقریب باعث توقف فعالیت بیش از 400 
بیمارس��تان، ۵000 مرکز بهداشتی، تعطیلی همه 
کارخانه های تولید اکسیژن و قطع برق و ارتباطات 

مخابراتی و اینترنتی خواهد شد.

 روس�یه: ده ها هزار نفر در ش��هر "خاباروفسک" 
در ش��رق دور روس��یه، به خیابان ها آمدند تا علیه 
دس��تگیری فرماندار منطقه به جرم مش��ارکت در 
چندی��ن قت��ل، اعت��راض کنند.رس��انه های محلی 
تخمین زدند تظاهرات در 6 هزار و 100 کیلومتری 
ش��رق مس��کو، با حضور 1۵ تا ۵0 هزار نفر برگزار 
شده اس��ت. اعتراضات علیه دس��تگیری "فرگل"، 
تمام روزهای هفته گذش��ته اتفاق افتاده و با تجمع 

صدها نفر در مرکز شهر همراه بوده است. 

 چین: ب��ه گزارش خبرنگار س��ایت افغانس��تان 
خبرگزاری ف��ارس، »هوا چون اینگ« س��خنگوی 
وزارت خارجه چین اعالم کرد که این کشور تمایل 
دارد افغانس��تان نی��ز در کری��دور اقتصادی پکن با 
پاکس��تان حضور داش��ته باش��د.وی در کنفرانس 
خبری خود گفت: بندر گودار می تواند نقش مهمی 
در اج��رای پ��روژه کریدور اقتص��ادی میان چین و 
پاکستان داشته باش��د و پکن آمادگی دارد در این 

راستا با افغانستان و پاکستان همکاری کند.

 ک�ره ش�مالی: طبق اعالم »کمیس��یون علوم و 
فناوری« کره ش��مالی، این کشور در حال ساختن 
واکس��ن ویروس کرونا است و این واکسن در حال 
حاض��ر در مرحل��ه آزمایش های بالین��ی قرار دارد. 
وبسایت »میرائه« وابسته به کمیسیون دولتی علوم 
و فناوری کره ش��مالی از تالش های دانش��مندان و 
محققان این کش��ور برای س��اخت واکسن ویروس 

کرونا و آزمایش های بالینی این واکسن خبر داد.

 ترکی�ه: در جدیدترین گ��زارش پنتاگون آمده 
است که ترکیه در سه ماه اول سال جاری میالدی، 
با پرداخت پول و اعطای ش��هروندی، بین 3۵00 تا 
3800 ش��به نظامی س��وری را به لیبی اعزام کرده 
اس��ت.خبرگزاری آسوش��یتدپرس در این خصوص 
گزارش کرد، این اولین گزارش��ی است که جزئیات 
اق��دام ترکیه در اعزام مزدور به لیبی را که به تغییر 
مسیر جنگ لیبی کمک کرده، منتشر کرده است.

 تون�س: رئیس جمهور تونس با پذیرش استعفای 
نخست وزیر این کش��ور از فراکسیون های پارلمانی 
خواس��ت تا نامزدهای پیشنهادی خود برای تصدی 
منصب نخس��ت وزیری را ارائه کنند.»قیس سّعید« 
رئیس جمهور تونس به فراکس��یون های پارلمانی تا 
چهارشنبه آینده مهلت داد تا نامزدهای پیشنهادی 
خود برای تصدی منصب نخس��ت وزیری را معرفی 

کنند.

 بلغارستان: اعتراضات علیه نخست وزیر بلغارستان 
ب��رای نهمین روز متوالی در حالی ادامه داش��ت که 
آنها وی را به فس��اد متهم کرده اند؛ رئیس جمهوری 
بلغارس��تان هم پس از حمله اخیر افسران مسلح به 

دفترش به حمایت از معترضان روی آورده است.
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در سایه س��کوت مدعیان حقوق بشر، »مایکل 
لینک« گزارش��گر حقوق بش��ر س��ازمان ملل 
متحد در بیانیه ای اعالم کرد؛ محاصره سیزده 
س��اله غزه از سوی رژیم صهیونیستی، مجازات 

جمعی علیه مردم فلسطین است.
لینک افزود: راهبرد اسرائیل برای تسلط بر جمعیت 
فلسطینیان، نقض اصل اساسی هر سیستم قانونی 
است. وی گفت: چنین اقداماتی نقض خطرناک 
حقوق فلس��طینیان از جمله حق زندگی، آزادی 
در رفت و آمد، بهداشت، سرپناه مناسب و سطح 
معیشتی قابل قبول است. گزارشگر سازمان ملل 
متحد از اس��رائیل خواس��ت تا مج��ازات جمعی 
علیه مردم فلس��طین را ک��ه روزانه به میلیون ها 

بیگناه آس��یب می رساند و تنها منجر به تنش ها 
و خشونت های بیشتر نمی ش��ود را متوقف کند.

لینک اضافه کرد: میزان تأثیرات مخرب سیاست 
مجازات جمعی اس��رائیل را می توان در محاصره 
سیزده ساله نوار غزه مشاهده کرد که اکنون دچار 
یک فروپاشی اقتصادی کامل، زیرساختی ویران 
و سیس��تم خدمات اجتماعی که بس��ختی کار 
می کند، شده است. در همین حال یک کارشناس 
امور مس��جد االقصی از طرح رژیم صهیونیستی 
برای "الحاق خاموش" بخش هایی از قدس اشغالی 
پرده برداشت."فخری ابو دیاب"، عضو کمیته دفاع 
از اراضی و امالک "س��لوان" درقدس اش��غالی و 
کارش��ناس امور مس��جداالقصی در مصاحبه با 

عربی21 با اشاره به طرح رژیم صهیونیستی برای 
الحاق اراضی فلس��طین فاش کرد که این رژیم با 
هدف کاهش حضور فلسطینی ها در قدس اشغالی 
به 10 درص��د از کل جمعیت آن، درحال اجرای 
طرح "الحاق خاموش" قدس اش��غالی است.وی 
در ای��ن باره گفت: رژیم اش��غالگر با اجرای طرح 
الحاق خاموش مناطقی از قدس و با سوء استفاده 
از مش��غول بودن جهان به بحران ویروس کرونا، 
درص��دد کاهش فش��ارهای بین الملل��ی بر خود 
درپ��ی مخالفت بین المللی گس��ترده علیه طرح 
الحاق کرانه باختری و دره اردن است. خبر دیگر 
آنکه وزارت خارجه روس��یه در بیانیه ای خبر داد 
که فرس��تاده ویژه وزیر خارجه روسیه در فرایند 
صلح خاورمیانه، برای از سرگیری مذاکرات میان 
فلس��طین و رژیم صهیونیستی با برخی مقامات 

گفت و گو کرده است. 

  محاصره غزه مجازات جمعی فلسطینیان 


