
علی تتماج 

عراق در حالی با همچنان با چالش��های امنیتی و سیاسی 
مواجه اس��ت که برخی اقدامات دولت به نخس��ت وزیری 
مصطفی الکاظمی به این وضعیت دامن زده است. یکی از 
مباحث مطرح در این زمینه توافقات اخیر میان الکاظمی 

و اقلیم کردستان در قبال منطقه سنجار است. 
جمع��ه نُهم اکتبر، پس از نشس��ت مقامات دولت مرکزی 
ع��راق و دول��ت منطقه کردس��تان در خص��وص وضعیت 
اداره سنجار در اس��تان نینوی )شمال عراق( که با حضور 

مصطفی الکاظمی نخس��ت وزیر و  نماینده س��ازمان ملل 
برگزار شد، توافق سنجار میان دو طرف امضا شد. آنچه بر 

میزان ابهامات این توافقات افزوده است 
از یک س��و عدم حضور نمایندگان ایزدی، شبک، ترکمانی 
و س��ایر قومیت های ساکن سنجار در این نشست است و از 
سوی دیگر این توافق با موافق و حمایت همه جانبه آمریکا 
و س��ازمان ملل صورت گرفت که خود ابهامی بزرگ را رقم 
زده است. نکته مورد تاکید مخالفان این توافق آن است که 
همزمان با واگذاری امور امنیتی به نیروها پیش مرگه اقلیم 
کردس��تان و دولت مرکزی بغداد، اقدام علیه حشدالشعبی 
در ای��ن توافق قابل توجه اس��ت.  توافق مذکور دارای س��ه  
محور اصلی اداری، امنیتی و بازس��ازی اس��ت و  طبق یکی 
از بندهای آن، منحصرا پلیس و دس��تگاه های امنیت ملی و 

اطالعات، مسئولیت امنیت داخل سنجار را برعهده خواهند 
داشت و دیگر یگان ها و گروه های مسلح با نظارت فرماندهی 
عملیات مش��ترک و الحشد الشعبی به خارج از شهر انتقال 
داده خواهند شد.  منتقدان تاکید دارند که سواالت زیادی 
درباره توافق سنجار وجود دارد و یک طرح سازمان دهی شده 
برای بازگشت پیشمرگه به سنجار و بسیاری از مناطق دیگر 
است. برخی تاکید دارند که توافق های پنهان و محرمانه ای 
می��ان الکاظم��ی و کردها در پوش��ش ای��ن توافق حاصل 
ش��ده است و اس��تدالل آنها این اس��ت که دولت از ارسال 
ای��ن توافق به پارلمان خودداری و س��عی در محرمانه نگاه 
داش��تن آن دارد. هر چند که دولتمردان عراق این توافق را 
اقدامی برای بازسازی سنجار و تامین رفاه و امنیت ایزدی ها 
عنوان می کنند اما س��اکنان این منطق��ه این اقدام را تکرار 

تجربه ای تلخ می دانند. در س��ال 2014 در حالی داعش به 
عراق یورش برد که نیروهای پیشمرگه از این وضعیت سوء 
اس��تفاده کرده و آواره س��ازی ایزدی ها را رقم زدند و حتی 
تحرکات��ی برای تغییر بافت جمعیتی این مناطق از س��وی 
اقلیم صورت گرفت. آنچه در نهایت زمینه ساز آزادی مردم 
سنجار ش��د حضور نیروهای حشدالشعبی بود که امنیت و 
آرامش را بر این منطقه جاری س��اختند. اکنون ساکنان و 
نمانیدگان این منطقه از تکرار آن روزها هراس دارند بویژه 
اینکه بر اس��اس توافق مذکور نیروهای حشدالش��عبی باید 
ای��ن منطقه را ترک نمایند که زمینه س��از یکجانبه گرایی 
پیشمرگه خواهد شد. پیشمرگه ای که کارنامه ای ناموفق در 
سنجار بر جای گذاشت و همچون داعش زمینه ساز درد و 

رنج ساکنان این منطقه شد. 

یادداشت

گزارش

در اقدام��ی ک��ه می تواند زمینه س��از اس��تمرار بحران در 
ق��ره باغ گردد وزی��ر دفاع ترکیه در یک س��خنرانی ضمن 
بی��ان مواضع آنکارا در قبال ش��رق مدیتران��ه، لیبی، ادلب 
س��وریه درباره تنش ها بر سر قره باغ کوهستانی اعالم کرد: 
جمهوری آذربایجان تا اراضی اشغالی را پس نگیرد متوقف 

نمی شود.
حلوس��ی آکار وزیر دفاع ترکیه در س��خنرانی در دانشگاه 
دفاع ملی آکادمی نیروی هوایی این کش��ور، مواضع آنکارا 
در قبال تنش ها در ش��رق دری��ای مدیتران��ه، دریای اژه، 
تنش ه��ا در لیبی، درگیری ها بین جمه��وری آذربایجان و 
ارمنستان بر س��ر منطقه »قره باغ کوهستانی« و همچنین 

ادلب سوریه را تشریح کرد.
آکار درباره درگیری های اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
بر سر منطقه »قره باغ کوهستانی« اظهارنظر و موضع ترکیه 
را بیان کرد. وزیر دفاع ترکیه اعالم کرد، ارمنستان حدود ۳0 
سال قبل با تجاوز به جمهوری آذربایجان، 20 درصد از خاک 
این کش��ور را اشغال کرده اس��ت.وی با بیان اینکه جمهوری 
آذربایجان در تالش برای باز پس گرفتن سرزمین های متعلق 
به خود است، تصریح کرد: »)اشغالگری ارمنستان در قره باغ 
کوهستانی( دیگر بس است«. سخنان وزیر دفاع ترکیه درباره 
منطقه قره باغ کوهستانی در حالی صورت گرفته که به رغم 
خوش��بینی ها درباره آتش بس اخیر با میانجیگری روس��یه، 
درگیری ها بین جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان همچنان 
ادام��ه دارد و باکو و ایروان ه��ر کدام طرف مقابل را به نقض 

آتش بس متهم کرده است.
از س��وی دیگ��ر رئیس جمهور ترکیه طی تم��اس تلفنی با 
رئیس ش��ورای اروپا ضمن متهم کردن ارمنستان به حمله 
ب��ه قلمرو جمهوری آذربایجان، خواس��تار حمایت اتحادیه 

اروپ��ا از باکو ش��د.»رجب طیب اردوغ��ان« رئیس جمهور 
ترکی��ه در گفت وگ��وی تلفن��ی با »چارلز میش��ل« رئیس  
ش��ورای اروپا خواس��تار موضع منس��جم اتحادیه اروپا در 
خص��وص تمامیت ارزی جمه��وری آذربایجان در درگیری  
با ارمنستان در خصوص منطقه »قره باغ کوهستانی« شد. 
در این میان دادستانی کل ارمنستان اعالم کرد یک پرونده 
جنایی را درباره تروریس��م بین المللی علیه استفاده ادعایی 
جمهوری آذربایجان از م��زدوران خارجی در درگیری های 
منطقه مورد مناقش��ه قره باغ کوهستانی آغاز کرده است.در 
بیانیه مطبوعاتی این دفتر آمده اس��ت: بر مبنای اطالعات 
درباره اس��تخدام و اس��تفاده از مزدوران خارجی از س��وی 
)جمه��وری( آذربایجان از اولین روزه��ای جنگ تهاجمی، 

دفت��ر دادس��تانی نظامی مرکزی ارمنس��تان ی��ک پرونده 
جنایی را درباره تروریسم بین المللی آغاز کرده است.

از س��وی دیگر وزی��ر خارجه ترکیه راه حل بح��ران قره باغ 
را عقب کش��یدن ارمنس��تان از این منطقه دانست و گفت 
کش��ورش از هم��ه تصمیم��ات باکو حمای��ت خواهد کرد.
چاووش اوغلو در ادامه راه حل نهایی برای حل بحران قره باغ 
را خروج ارمنس��تان از این منطقه خواند و افزود: اگر عالوه 
بر درخواس��ت برای آتش بس، از ارمنستان درخواست شود 
از سرزمین های )جمهوری( آذربایجان عقب نشینی کند، آن 
زمان می توان تمایل جامعه جهانی را برای حل این مشکل 
فهمید. وزیر دفاع روس��یه در گفت وگو با همتای ترکیه ای 
خ��ود از برخ��ی گزارش ها مبن��ی بر انتقال ش��به نظامیان 

گروههای تروریس��تی غرب آس��یا به منطقه مورد مناقشه 
»قره باغ« ابراز نگرانی کرد.

با گذش��ت چن��د روز از اع��الم آتش بس می��ان جمهوری 
آذربایجان و ارمنس��تان، تنش ها همچنان میان دو کش��ور 
در منطق��ه مورد مناقش��ه »قره ب��اغ کوهس��تانی« ادامه 
دارد.در حالیک��ه وزارت دف��اع ارمنس��تان اع��الم کرد که 
جمهوری آذربایجان تقریب��اً از تمامی جناح ها، منطقه قره 
باغ کوهس��تانی را م��ورد حمله قرار داده اس��ت، مقام های 
دفاعی جمهوری آذربایجان نی��ز اعالم کردند که نیروهای 
مسلح ارمنس��تان، غرب منطقه »آغ دام« را مورد حمالت 
خمپاره ای قرار دادند.از طرف دیگر، مرکز اطالعات منطقه 
قره باغ کوهس��تانی در کانال تلگرامی خود از پیدا ش��دن 
مهمات منفجرنشده در »استپاناکرت« )خان کندی( مرکز 

قره باغ کوهستانی خبر داد.
در این پیام آمده است: »تنها در استپاناکرت )خان کندی(، 
67۳ موش��ک، مهمات خوش��ه ای و حیرت آوری پیدا شده 
اس��ت«.بر اس��اس این گزارش، مقام های منطق��ه قره باغ 
می گوین��د که اغلب مهمات منفجرنش��ده، متعلق به رژیم 

صهیونیستی و ترکیه دارد.
در این میان وزیر خارجه آمریکا از ارمنس��تان و جمهوری 
آذربایج��ان خواس��ت به تواف��ق آتش بس پایبند باش��ند 
و از حمله ب��ه مناطق غیرنظامی خ��ودداری کنند.»مایک 
پامپئو« وزیر خارجه آمریکا در واکنش به ادامه درگیری ها 
در منطق��ه قره باغ کوهس��تانی از ارمنس��تان و جمهوری 
آذربایجان خواست به تعهدات خود در زمینه آتش بس که 
اخیرا مورد توافق قرار گرفته اس��ت پایبند باشند و از هدف 
گیری مناطق غیرنظامی مانند گنجه و اس��تپاناکرت)خان 

کندی( خودداری کنند. 
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حمایت مردم کره شمالی از اون 
هزاران تن از مردم کره شمالی در میدان "کیم ایل سونگ" پیونگ یانگ 
جمع شدند تا حمایت خود را از دولت کشورشان ابراز کنند اما برخالف 
رژه نظام��ی اخی��ر، همه آنها ماس��ک به صورت داش��تند. مقامات کره 
شمالی این راهپیمایی را روز دوشنبه همزمان با آغاز "کمپین ۸0 روزه" 
برگزار کردند؛ کمپینی که یک بس��یج گس��ترده برای تقویت اقتصاد در 
آستانه نشس��ت کنگره حزب حاکم در ژانویه 2021 محسوب می شود. یک 
از جنبه های چنین تالش هایی که اغلب به "مبارزات" معروف هس��تند، افزایش 
ساعات کاری و وظایف مازاد است و در کره شمالی در آستانه رویدادهای بزرگ 
امری مرس��وم و عادی محس��وب می ش��وند. نیروها، کارگران و دانشجویان که 
همگی ماسک به صورت داشتند در این میدان جمع شده و شعارهایی چون "با 

گام های رهبر عزیزمان کیم جونگ اون همگام شوید" سر دادند.

عدم شرکت چین در مذاکرات آمریکا و روسیه 
معاون نماینده چین در س��ازمان ملل اعالم ک��رد که پکن به مذاکرات 
کنترل تس��لیحاتی روس��یه و آمریکا نمی پیوندد. نگنگ ش��وآنگ عالم 
کرد که کش��ورش ب��ه مذاکرات کنترل تس��لیحاتی روس��یه و آمریکا 
نمی پیون��دد چرا که به باور پکن، ایاالت متحده قصد دارد از این طریق 
از مس��ئولیت های خود در زمینه خلع سالح هس��ته ای شانه خالی کند. 
گنگ شوآنگ با انتقاد از طرح آمریکا برای انجام مذاکرات سه جانبه با روسیه 
و چین برای کنترل تس��لیحات، این طرح  را یک ترفند برای خودداری آمریکا از 
انجام وظایف خود در زمینه خلع س��الح هسته ای دانست. شوآنگ افزود: »ایاالت 
متحده، چین را س��ومین قدرت هسته ای بزرگ هس��ته ای جهان نامید تا رقابت 
تس��لیحاتی هس��ته ای بین ایاالت متحده، روس��یه و چین را جنجالی کند. این 

موضوع یک ترفند برای انحراف توجه و تمرکز جامعه بین المللی است«.

بی اعتمادی 64 درصد انگلیسی ها به جانسون
در حالی که »بوریس جانس��ون« نخست وزیر انگلیس از برنامه  ای  برای 
مه��ار کرونا خبر داده، تازه ترین نظرس��نجی های صورت گرفته نش��ان 
می دهد که ش��هروندان انگلیسی اعتقادی به برنامه های دولت انگلیس 
برای مهار کرونا ندارند. بر اس��اس تازه ترین نظرسنجی که در انگلیس 
انجام و نتایج آن دوش��نبه ش��ب به وقت تهران منتشر شد 64 درصد بر 
این باورند که دولت انگلیس برنامه مدونی برای مواجهه با همه گیری کرونا 
ندارد. در این بین، ۳7 تا 4۵ درصد هوداران حزب محافظه کار انگلیس نیز بر این 
باورند که دولت بوریس جانسون برنامه  ای برای مقابله با همه گیری کرونا ندارد. 
در این نظرس��نجی تنها 20 درصد معتقد بودند که دولت جانس��ون راهکارهای 
مش��خصی در این زمینه دارد. جانس��ون گفت: »سه س��طح هشدار کووید ساده، 

استاندارد و در بعضی مناطق سختگیرانه در انگلیس را ارائه می کنیم.«

 چین: وزیر امور خارجه چین گفته پکن و اعضای 
اتحادیه کشور های جنوب شرق آسیا باید با یکدیگر 
همکاری کنند تا آشوب گری های خارجی در دریای 
چین جنوبی را خنثی س��ازند. »وان��گ یی«، وزیر 
امور خارجه چین  نسبت به دخالت های خارجی در 
دریای چین جنوبی هشدار داد و این گونه اقدامات 

را آشوبگری توصیف کرد. 

 آلم�ان: وزی��ر خارج��ه آلمان ضم��ن اتهام زنی 
ب��ه ترکیه درباره انج��ام اقدام��ات تحریک آمیز در 
ش��رق مدیترانه، با قبرس و یونان ابراز همبس��تگی 
کرد.»هایک��و ماس« وزیر خارج��ه آلمان به ترکیه 
درب��اره اقداماتش در دریای مدیترانه هش��دار داد. 
وزی��ر خارجه آلمان گفت ترکیه باید از تحرکات در 
منازعه گاز در ش��رق مدیترانه خودداری کند و در 
ادامه با قبرس و یونان به عنوان ش��رکای آلمان در 

اتحادیه اروپا ابراز همبستگی کرد.

 بحرین: وزارت کش��ور بحری��ن اعالم کرد، فعاالن 
شبکه های اجتماعی را که در مخالفت با توافق سازش 
این کش��ور با رژیم صهیونیس��تی فعالیت می کنند، 
تحت پیگرد قرار می ده��د و اقدامات قانونی را علیه 
آنها اعمال می کند.وزارت کشور بحرین در ادامه ادعا 
کرد، این حساب های کاربردی در زمینه فتنه انگیزی، 
تهدید صلح ملی و بافت اجتماعی و بر هم زدن امنیت 
و ثبات فعالیت می کنند و از س��وی ش��خصیت های 

فراری در خارج از بحرین اداره می شوند.

آنکار اجرای آتش بس توسط باکو را مشروط به بازپس گیری اراضی ادعایی از ارمنستان کرد

نسخهپیچیبحرانسازترکیهبرایقرهباغ

یادداشت

راهکاری برای حریری 

لبنان طی ماه های اخیر بویژه از زمان انفجار خونین 
در بن��در بیروت در خالء سیاس��ی به س��ر می برد 
چنانکه پس از اس��تعفا دولت نخس��ت وزیر حسان 
دیاب، تش��کیل کابینه به مصطفی ادیب رسید اما 
او نیز نتوانس��ت به این مهم دست یابد و در نهایت 
لبنان همچنان در سرنوش��ت ابه��ام برانگیز بدون 
دولت ماندن، باقی مانده اس��ت. در روند سیاس��ی 
لبن��ان آنچه این روزها در محافل رس��انه ای مطرح 
می شود تکرار نخس��ت وزیری سعد حریری است. 
رئیس جریان المس��تقبل که پیش از این نیز چند 
دور نخس��ت وزیری موفق و ناموف��ق را در کارنامه 
دارد. در همین چارچوب سعد الحریری نخست وزیر 
پیشین لبنان و رئیس جریان المستقبل پنجشنبه 
هفته گذش��ته از آمادگی خود برای نخست وزیری 
دولت آین��ده با لبنان خبر داد .وی هفته جاری در 
دی��داری با میش��ل عون رئیس جمهور این کش��ور 
طرح فرانس��ه را تنها و آخری��ن گزینه برای نجات 
لبن��ان خواند و گف��ت، هیأتی را ب��ه نمایندگی از 
خودش مأمور رایزنی با سران احزاب مختلف لبنانی 
می کند تا نظرات آنها را درباره طرح مذکور را جویا 
ش��ود. در همین زمینه نیز اخباری مبنی بر رایزنی 
میان نمایندگان وی با برخی جریان های سیاس��ی 
همچون جریان المرده به ریاس��ت سلیمان فرنجیه 
گف��ت و گو کرده اند تا زمینه را برای معرفی دوباره 
وی به عنوان تش��کیل دهنده کابینه فراهم سازند. 
در باب نخس��ت وزیری س��عد حری��ری دو دیدگاه 
مطرح اس��ت. برخی بر ای��ن عقیده اند که رفاقت و 
نزدیکی وی به س��عودی و فرانس��ه مولفه ای است 
که می تواند زمینه س��از کاه��ش مداخالت آنها در 
لبنان گردد که نتیجه آن از یک س��و آرامش نسبی 
سیاس��ی و از س��وی دیگر قوت گرفت��ن وعده های 
آنها برای کمک اقتصادی به لبنان باش��د. در نقطه 
مقاب��ل برخی جریان ها نیز ب��ر این امر تاکید دارند 
که نزدیکی حریری به فرانسه و سعودی و نیز کوتاه 
آمدن وی در برابر آمریکا و رویکرد آن به مصالحه با 
رژیم صهیونیستی زمینه ساز افزایش مداخالت آنها 
در امور لبنان می شود که شاید در ظاهر بحران های 
کنونی را کاهش دهد اما در عمل بحران ها را عمق 
بخشیده و در آینده وضعیت لبنان را تشدید خواهد 
کرد. بر این اساس بسیاری تاکید دارند که حریری 
در ش��رایطی می تواند موفق باشد که در کنار بهره 
گیری از ارتباط با س��عودی  و فرانسه برای کاهش 
دخالت های آنها در لبنان، برای حفظ استقالل این 
کشور گام بردارد در غیر این صورت نخست وزیری 
تکرار دوره گذش��ته اش خواه��د بود که نتیجه آن 

بحران های کنونی جاری بر لبنان است. 

مهسا شاه محمدی 

آتش افروزی جدید دشمنان لبنان از 
منزل »جعجع«

در اقدامی که آتش افروزی جدید دوشمنان لبنان است ، رئیس حزب »القوات 
اللبنانی��ه« در جمعی خصوصی ب��ر ادامه مقابله با جنبش حزب اهلل تا آخر خط 

سخن گفته و تعداد نیروهای خود را به رخ کشیده است.
»ولید جنبالط« رئیس حزب »التقدمی االشتراکی« لبنان )سوسیالیست ترقی 
خواه( در بخش��ی از گفت وگوی خود با شبکه »الجدید« گفت »هر شخصی از 
ه��ر طایفه ای ]مذه��ب[ در لبنان که به فکر ماجراجویی نظامی باش��د، دیوانه 

است«.
روزنامه »االخبار« در گزارشی به همین موضوع پرداخت و نوشت، این اظهارات 
جنبالط از روی خیالبافی یا در پاس��خ صرف به س��واالت شبکه الجدید نبود، 
جنبالط در فکر کلماتی بود که چند روز پیش شنیده و وی را شوکه کرده بود. 
چند روز پیش »س��میر جعجع« رئیس حزب »القوات المش��ترکه« در جمعی 
خصوصی به جنبالط پیش��نهاد استعفای نمایندگان این دو حزب از پارلمان را 
داده ب��ود و جنبالط با آن مخالفت کرده بود. جعجع پس از آن بر ادامه مقابله 
خود با حزب اهلل تا آخر خط تأکید کرده و گفته بود » من پانزده هزار جنگجو 
دارم و ما قادر به مقابله با حزب اهلل هس��تیم، حزب اللهی که در نتیجه وضعیت 
لبنان و منطقه بسیار ضعیف ش��ده است«.زمانی که جنبالط درباره خطرناک 
بودن این اظهارات هش��دار می دهد، جعجع پاس��خ می دهد: م��ا امروز قوی تر 
از زمان »بش��یر الُجّمِیل« )رئیس پیش��ین حزب الکتائب( هستیم و حزب اهلل 
ضعیف تر از زمان »ابوعمار« )یاسر عرفات( است«. جعجع در ادامه می گوید که 
از حمایت آمریکا، عربس��تان سعودی، امارات و دیگر کشورها برخوردار است و 
به عقیده وی از آنجایی که حزب اهلل ضعیف تر از هر زمان دیگری اس��ت ناچار 
به امتیازدهی اس��ت. در این میان منابع خبری اعالم کردند هیأت مأمور شده 
از طرف »س��عد الحریری« گفت وگوها با طرف ه��ای لبنانی را آغاز کرد تا نظر 
آنها را درباره طرح پیشنهادی فرانسه و نخست وزیر شدن دوباره الحریری جویا 
شود.»س��عد الحریری« نخست وزیر پیشین لبنان و رئیس جریان »المستقبل« 
پنجش��نبه هفته گذش��ته از آمادگی خود برای نخس��ت وزیری دولت آینده با 

لبنان خبر داد .

طراحی ائتالف آمریکایی-سعودی 
برای مناطق مرزی یمن

منابع خبری می گویند که بر خالف انتظارات، ائتالف س��عودی در پی افزایش 
تح��رکات خود در مناطق مرزی با یمن اس��ت و احتم��اال قصد انجام عملیات 

وسیعی را داشته باشد.
 به نوش��ته یک وبگاه یمنی، ائتالف سعودی قصد دارد عملیات نظامی وسیعی 
را در مرز با یمن انجام دهد و ش��روع به آموزش نیروهای جدید در پایگاههای 
خود کرده است.وبس��ایت الخبر الیمنی، این خبر را به نقل از »منابع آگاه« در 
داخل دولت منصور هادی نقل کرده و نوش��ته است که ارتش سعودی بیش از 
یک ماه اس��ت که تعداد زیادی از نیروهای یمنی خود را از میان ارتش وابسته 
به منصور هادی بیرون کش��یده و به نیروهای خود در مرزها نیز فراخوان داده 
تا در دوره آموزشی جدید در پادگان های ریاض، شرکت کنند و به جای آن ها، 

نیروهای جدید مستقر شده اند.
ب��ه گفته این مقام مطلع یمنی، نیروهای یمنی در کنار نیروهای س��عودی در 
پایتخت عربس��تان آم��وزش می بینند و همزمان نیرو و تجهیزات وس��یعی به 
طور روزانه از ریاض روانه مرزهای جنوبی می ش��وند.همراه با آموزش گسترده 
نیروها و انتقال وس��یع نیرو و تجهیزات به مرزها، وبگاه میدل ایس��ت آی نیز 
چندی پیش نوشت که در تاریخ 22 سپتامبر  101۸ مزدور سودانی با کشتی 
وارد عربس��تان ش��ده اند تا از آن جا به یمن اعزام ش��وند.در کنار این ها، وزارت 
دف��اع آمریکا نیز هفته گذش��ته از ورود فرماندهان نظامی به ریاض خبر داد و 
تصاویری نیز از حضور این فرماندهان در پایگاه هوایی »امیر س��لطان« منتشر 
شد. در این میان  »مارتین گریفیتس« فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن 
که به عربس��تان سعودی رفته با »عبد ربه منصور هادی« رئیس جمهور دولت 
مس��تعفی یمن دیدار کرد.عب��د ربه در این دیدار بر مرجعیات س��ه گانه مورد 
توافق یعنی ابتکار کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس، نتیجه گفتمان ملی یمن 
و قطعنامه ی 2216 به عنوان ش��روط پای��ان جنگ یمن تأکید کرد.گریفیتس 
دیداری مش��ابه هم با »سلطان البرکانی« رئیس پارلمان یمن در عدن، داشت 
و با وی درباره راه حل سیاس��ی یمن با نظارت سازمان ملل و اعالمیه مشترک 

پیشنهادی برای رسیدن به صلح گفت وگو کرد.

دل نگرانی سنجار از معامله سیاسی 
بغداد-اربیل

امض��ای توافقنامه س��نجار با موجی از واکنش های مخال��ف و موافق در عرصه 
سیاس��ی عراق همراه ش��د چرا که ایزدی ها که قربان��ی رفتارهای غیر اصولی 
پیشمرگه شده اند اقدام اخیر را معامله ای میان اربیل و بغداد می دانند که به 

وضعیت بحرانی آنها دامن می زند.
ی��ک تحلیلگر عراقی در این باره گفت که اس��تقبال آمریکا و س��ازمان ملل از 
این توافق و نشست هایی که رئیس جمهور عراق با گروه های کرد برگزار کرد، 
حاکی از وجود برنامه هایی برای بازگرداندن نیروهای پیش��مرگه به کرکوک و 
دادن بودجه بیش��تر به اقلیم کردستان به واسطه افزایش جمعیت زیرمجموعه 

آن است.
از س��ویی اعالم حمایت حزب دموکرات کردس��تان از نامزدی الکاظمی نیز به 
برخی ابهامات و عدم شفافیت در این توافق دامن زد.این گمان تقویت شد که 
حمایت از نامزدی الکاظمی یک پاداش در ازای امضای این توافق اس��ت. بویژه 
که بیش��تر محافل سیاسی و رس��انه ای عراق نسبت به ابهامات و شرایط زمانی 
امض��ای این توافق بش��دت انتقاد دارند. این نکت��ه در مواضع مقام های عراقی 
بخوبی دیده می شود. البته این باور نیز وجود دارد که توافق سنجار بعید است 
قابلیت اجرایی داشته باش��د و تنها در آستانه برخی رویدادهای سیاسی عراق 
و انتخابات می تواند بعنوان یک برگه مورد اس��تفاده ق��رار گیرد.کفاح محمود 
مش��اور مس��عود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردس��تان عراق، در سخنانی 
اع��الم کرد که اگر مصطفی الکاظمی، نخس��ت وزیر کنون��ی، بخواهد بار دیگر 
برای پس��ت نخس��ت وزیری نامزد شود، ما به شکل گس��ترده ای از او حمایت 
خواهی��م کرد. در این می��ان عضو ائتالف الفتح عراق گف��ت که مردم مناطق 
مورد منازعه خواس��تار باقی ماندن الحشد الش��عبی هستند و حضور نیروهای 
پیشمرگه را نمی پذیرند.»محمد البلداوی« عضو ائتالف الفتح عراق تأکید کرد 
که س��اکنان مناطق مورد منازعه، مخالف بازگشت نیروهای پیشمرگه هستند.

البل��داوی به پایگاه خبری بغداد الیوم گفت که »یکی از مهمترین علل نگرانی 
در مناطق مورد منازعه نس��بت به بازگشت پیشمرگه، عدم تحقق موازنه برای 

حمایت از ثبات آن است«.


