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استقبال اپوزیسیون و گروه های مسلح مالی 
از خونتا؛ 

 رئیس جمهور به سنگال 
دیپورت می شود!  

گروه های اپوزیســیون مالی متعهد شدند تا 
با افســران نظامی که رئیس جمهوری را برکنار 
کردند، همکاری کنند. آنهــا همچنین از مردم 
خواستند تا از خونتا )حکومت نظامیان( حمایت 
کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شوگل مایگا، 
رهبر ائتالف اپوزیســیون جنبــش پنجم ژوئن 
گفت: ما به دنبال برگزاری بزرگترین راهپیمایی 
میهن پرستی هستیم. این تجمع سراسری برای 
بزرگداشت پیروزی مردم مالی است. این ائتالف 
در بیانیه ای اعالم کرد، این راهپیمایی برای این 
اســت که خونتا برای ایجاد یک انتقال سیاسی 
مدنــی و غیرنظامی بــه وجود آمــده و هدفش 
همکاری برای مطرح کردن یک نقشه راه است. 
بنابراین، گروه های مدنــی و نظامی برای دفاع از 
مردم و اجرای دموکراسی و کشورداری خوب باید 
همکاری کنند. یکی از اعضای کمیته استراتژیک 
جنبش پنجم ژوئن نیز گفت: ارتش از بطن مردم 
برخاســته و رنج های آنهــا را می داند. در همین 
حال، سرهنگ آســیمی گویتا، رهبر دوفاکتوی 
جدید مالی گفته است: ما هیچ جاه طلبی سیاسی 
نداریم. هدف ما انتقال سریع قدرت به یک دولت 
انتقالی مدنی از طریق نشســت های مختلف با 
گروه های اجتماعی-سیاســی است. همچنین 
ائتالفی از گروه های مسلح در شــمال مالی نیز 
اعالم کرده اند که آماده همکاری با خونتا هستند. 
جنبش های هماهنگی ازواد، ائتالفی از گروه های 
ملی گرای عرب و اســتقالل طــوارق در جریان 
درگیری های ۲۰۱۲ مالی نیز با رهبران خونتا به 
توافق رسیدند. این گروه ها خواسته اند که خونتا 
توافق صلح الجزایر در ۲۰۱۴ را حفظ کند. رهبر 
جنبش های هماهنگی ازواد نیز گفته که ائتالف 
از نزدیک تحوالت در باماکــو را رصد می کند و 
آماده همکاری با رهبران نظامی است. در همین 
حال، جنبش های هماهنگی ازواد اعالم کرده که 
اکوواس هیچ برنامه مشــخصی درباره کمک به 
مالی برای خارج شدن از بحران سیاسی در دوران 
ریاست جمهوری ابراهیم بوباکار کیتا نداشت و به 
کشورهای همســایه تاکید کرد تا برای صلح در 

منطقه همکاری نزدیکتری داشته باشند.

در این راســتا ســخنگوی محمــود دیکو، 
بانفوذترین رهبر معترضان و رهبر اپوزیســیون 
مالی اعالم کرد که او پس از دیدار با اعضای کودتای 
نظامی که متعهد به نظــارت بر انتخابات در یک 
چهارچوب زمانی منطقی شــده اند، از سیاست 
کناره گیری کرد. اگرچه جزئیات بیشتری در این 
رابطه منتشر نشده اما این اقدام حاکی از آن است 
که دست کم بخشی از جنبش اپوزیسیون از وعده 
رهبران این کودتا برای بازگشت به فعالیت های 
دموکراتیک راضی و خشنود شده اند. نگرانی ها 
نسبت به سرنگونی کیتا پس از هفت سال ریاست 
جمهوری می تواند منجر به بی ثباتی در منطقه 
ســاحل شــود چرا که در حال حاضــر اتحادیه 
آفریقا و جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا 
عضویت مالی را به حالــت تعلیق درآورده اند. در 
کنار این تحوالت، یکی از منابع نظامی کشــور 
مالی اعالم کرد، مقام های جدید این کشــور که 
پس از کودتا روی کار آمده انــد، در حال گفتگو 
با سنگال برای احتمال دیپورت ابراهیم بوباکار 
کیتا، رئیس جمهوری برکنار شــده خود به این 
کشور هستند. اسماعیل واگو، سخنگوی کمیته 
ملی برای نجات مردم در مالی گفت، یک شورای 
انتقالی در مالی ایجاد می شود. این شورا به ریاست 
رئیس جمهوری انتقالی اســت که می تواند یک 
افسر نظامی یا یک فرد غیرنظامی باشد. کمیته 
ملی برای نجات مردم از سوی رهبران شورشی 
ارتش و در پی کودتای اخیر در مالی به عنوان نهاد 
جدیدی برای اداره کشور تشکیل شده است. به 
موازات این تحوالت، شورای امنیت سازمان ملل 
متحد در بیانیه ای درگیری های ۱۸ اوت در کشور 
مالی را که منجر به دستگیری رئیس جمهوری، 
نخســت وزیر و چند عضو دیگر دولت توســط 
کودتاگران شد، به شــدت محکوم کرد. اعضای 
شورای امنیت در بیانیه ای درباره تحوالت اخیر 
در مالی ابراز نگرانی عمیق کردند و از شورشیان 
خواســتند تا ســریعا و در امنیت کامل تمامی 
مسؤوالن زندانی را آزاد کنند و فورا به پادگان های 

خود بازگردند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 بر اساس اعالم قبلی و برنامه های 
از پیــش تعییــن شــده، مصطفی 
الکاظمی، نخســت وزیر عــراق روز 
سه شنبه در راس یک هیات دولتی، 
بغــداد را به مقصد واشــنگتن ترک 
و روز پنجشــنبه با دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهوری ایاالت متحده دیدار 
کرد. کمی قبل تر از الکاظمی شاهد 
سفر فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق 
به واشنگتن بودیم که دلیلش فراهم 
کردن مقدمات سفر نخت وزیر عراق 
به آمریکا بود. زمانی که وزیر خارجه 
عراق در رأس هیئتی مذاکره کننده 
به منظور رایزنی اســتراتژیک میان 
آمریکا و عراق وارد واشــنگتن شد، 
بسیاری از شخصیت ها  و جریان های 
سیاســی عراق، یــا ســفر وی او و 
الکاظمی را با زباِن تنــد مورد انتقاد 
قرار دادند یا اینکه به گونه ای سخن 
گفتند که الکاظمی باید خروج آمریکا 
از عراق را اولویت اول و آخر خود قرار 
دهد. در این راستا حازم الجنابی، از 
رهبران جبهه نجات و توسعه عراق با 
انتقاد از این سفر اعالم کرد که هدف از 
سفر مصطفی الکاظمی به واشنگتن 

بررســی  منافع ایــاالت متحده و در 
آن هیــچ منفعتی بــرای ملت عراق 
وجــود نــدارد. محمــد الخالدی، 
رئیس فراکســیون بیارق الخیر در 
پارلمان عراق هم چنــد روز قبل از 
سفر الکاظمی، خطاب به او و هیئت 
سیاسی عراقی اعالم کرد که پرونده 
اخراج نیروهــای بیگانه از عراق را در 
دستور کار این ســفر قرار دهند. این 
اعتراض ها و درخواســت ها که البته 
تعداد آنها هم کم نیست، باعث شد تا 
الکاظمی از زمانی که سوار هواپیمای 
خود شده، تا زمانی که با ترامپ دیدار 
می کند، به این فکر باشد که چگونه 
باید خواسته های داخلی و همچنین 
انتظارات ایاالت متحــده را برآورده 
کند. از ســوی دیگر نخســت وزیر 
عراق شــرکای دیگری مانند ایران و 
عربستان هم دارد و نباید به گونه ای 
حرکت کند کــه همــکاری بغداد 
با ریاض و تهران، تحت الشــعاع قرار 
بگیرد. این مشــکل ها و مسائلی که 
امروز در عراق شــاهد آن هستیم، به 
نوعی ظرافت های دیپلماسی است 
که به نظر می رسد نخست وزیر عراق 
برای گذر از آن راه بســیار سختی را 
خواهد داشت؛ چراکه محتوای دیدار 
طرفین آمریکایی و عراقی به گونه ای 
اســت که احتمال دارد الکاظمی در 

صورت بازگشت به عراق، مورد انتقاد 
قرار بگیرد. شــاید یکی از دالیلی که 
می گویم الکاظمــی مورد انتقاد قرار 
خواهد گرفت، انتشــار مطلب بسیار 
مهمی در توئیتر از سوی او بود که پس 
از پایان دیدارش با ترامپ انجام شد. 
نخست وزیر عراق در توییتی نوشت: 
»دیدار مفیدی را بــا ترامپ به پایان 
رســاندیم و وارد مرحله جدیدی از 
همکاری برای درهم کوبیدن عناصر 
داعش و تقویت شراکت اقتصادی مان 
می شــویم«. الکاظمی در ادامه این 
توییت نوشت: »از ترامپ و دوستان 
آمریکایی مان به دلیل کمک به ما در 
جنگ علیه داعش تشکر و قدردانی 
می کنیم«. ایــن دو توئیت به نوعی 
نشان می دهد که عالوه بر موضوعات 
مربوط به کرونا و ســالمت، مسائل 
اقتصادی و امنیتــی در رأس دیدار و 
گفت وگوهای ترامپ و الکاظمی قرار 
داشته است. به عنوان مثال روزنامه 
وال اســتریت ژورنال به نقل از منابع 
دولت عراق نوشته است که غول نفتی 
آمریکایی، یعنی شــرکت ِشــورون 
و دولت عــراق ســرگرم مذاکره در 
خصوص امکان انجام کار اکتشافی در 
میدان نفتی جنوبی نصیریه هستند 
که برآورد می شود حدود ۴.۴ میلیارد 
بشکه نفت دارد و احتمال انعقاد این 

قرارداد در سفر الکاظمی وجود دارد. 
کمی بعــد و پس از دیــدار ترامپ با 
الکاظمی، وزارت انــرژی آمریکا در 
بیانیه ای اعالم کرد که شرکت هانی 
ول اینترنشــنال، بیکرهیوز، جنرال 
الکتریک، اســترالر انرژی و شورون 
توافقهــای انرژی به ارزش هشــت 
میلیارد دالر بــا وزارتخانه های نفت 
و برق عراق امضا کردنــد! این دقیقاً 
نشان می دهد که آمریکایی ها نه تنها 
به دنبال تعمیق سرمایه گذاری های 
خود در حوزه نفت و گاز هستند، بلکه 
احتمال دارد وابستگی عراق به برق 
ایران از این طریق قطع شود که این 
موضوع می تواند برای تهران یک ضرر 
اقتصادی و همچنین کاهش هژمونی 

به حساب بیاید. 

ترامپ: آخرین سربازمان، سه 
سال دیگر خارج می شود!  

فارغ از قراردادهای تجاری کالن 
و همچنین رایزنی های انجام شــده 
میان دو طرف، باید متوجه باشــید 
که الکاظمی همچنان معتقد اســت 
که داعش در عراق جای پای نســبتاً 
محکمــی دارد. این برداشــت را نه 
تنها از ســخنان او و ترامپ، بلکه از 
همــان دو توئیتی که منتشــر کرد 
می توان فهمید. همیــن موضوع ما 
را بدون توقــف و انحراف به ســراغ 
مسائل امنیتی و همچنین مهمترین 
موضوع این ســفر یعنــی »خروج 
نظامیان آمریکا از عــراق« می برد. 
علیرغم اینکه بســیاری از منتقدان 
و طرفداران الکاظمی موضوع خروج 
آمریکا از عــراق را مهمترین موضوع 
ســفر وی بیان کرده بودنــد، اما به 
نظر می رســد خروجی دیدار ترامپ 
و الکاظمی با آنچیزی که طرفداران 
مصوبه پارلمان عــراق برای خروج 
آمریکا از بغداد انتظار داشتند، ۱۸۰ 
درجــه تفــاوت دارد. همانگونه که 
الکاظمــی به شــبکه العراقیه گفته 
است، در این دیدار درباره مجموعه ای 
از اصول توافق شــد کــه همگی در 
راستای منافع ملت عراق است؛ این 
اصول مربــوط به حضــور نیروهای 
آمریکا، تغییر آنها و اســتقرار دوباره 

آنها در خارج از عراق است. 
او اعالم کرده کــه در جریان این 
گفت وگوها همچنین درباره مستقر 
شــدن یک تیــم فنی بــرای ایجاد 
سازوکار استقرار نیروهای آمریکا در 
خارج از عراق توافق شد. تا به اینجای 
کار شاید عده ای بگویند که عراقی ها 
موفق به اخراج آمریکا از عراق شدند 
اما وضعیت در جایی تغییر می کند که 
الکاظمی می گویــد: »ترامپ تأکید 
کرد که نیروهای کشــورش طی سه 
سال آتی از عراق خارج خواهند شد 
و آنها در حال بررســی استقرار این 

نیروها در خارج از عراق هستند!«. 
به نظرم این اظهــارات الکاظمی 
یکی از مهمترین و حتی شــاهرگ 
ســفر او به آمریــکا و دیــدارش با 
ترامپ به حســاب می آید. ترامپ در 
دیدار خود بــا الکاظمی در خصوص 
حضــور نیروهایش در عــراق گفته 

است که شــمار نیروهای آمریکایی 
در عراق بســیار کم اســت اما بغداد 
برای آمــوزش و توســعه نیروهای 
ارتش و دســتگاه های امنیتی خود 
به آنها نیاز دارد. این مدل از ســخن 
گفتن صراحتاً به ما نشــان می دهد 
که آخرین نفر از ســربازان آمریکا، 
سه ســال دیگر از خاک عراق خارج 
می شوند؛ موضوعی که به نظرم برای 
بسیاری از مخالفان الکاظمی غیرقابل 
پذیرش است. اینکه نیروهای عراق 
در خارج از عراق مســتقر شوند هم، 
نکته دیگری اســت که می تواند یک 
پیام انحرافی به حساب بیاید؛ چراکه 
آمریکا در خارج از عراق )از ســوریه 
گرفته تا افغانســتان، ژاپن، بحرین و 
حتی آمریــکای جنوبی( پایگاه های 
زیادی دارد و معلوم نیست منظور از 

این سخنان چه بوده است. 
از منظــری دیگر بایــد متوجه 
باشــید که خروج نظامیان آمریکا از 
عراق آنهم در حالتــی که الکاظمی 
و ترامــپ معتقدند داعــش در این 
کشور همچنان زنده است، عماًل یک 
موضوع منتفی به حســاب می آید؛ 
کمااینکه اسناد بسیاری وجود دارد 
که نشــان می دهد طیف عظیمی از 
فرماندهان و عناصر داعش توســط 
ارتش و هلی کوپترهــای آمریکا در 

عراق جابجا شده اند. 
این در حالیســت که جریان های 
مقاوت عــراق طی بیانیــه ای اعالم 
کردنــد از اینکه دیــدار الکاظمی با 
ترامپ شــامل اجرای مصوبه اخراج 
کامل نظامیان اشغالگر آمریکا نبود، 
شــوکه شــدیم! حال باید دید که 
واکنش ها به الکاظمی پس از سفر او 
از واشــنگتن به اردن و ورود به بغداد 

چگونه خواهد بود. 

ماحصل دیدار الکاظمی و ترامپ در اوج انتقادهای داخلی

خروج آمریکا از عراق طی سه سال!
سخنان الکاظمی و ترامپ 
نشان می دهد که آخرین 

سرباز آمریکا، سه سال 
دیگر از خاک عراق خارج 

می شود و این موضوعی 
است که برای بسیاری از 

مخالفان الکاظمی غیرقابل 
پذیرش خواهد بود

 آمریکایی ها نه تنها به دنبال 
تعمیق سرمایه گذاری های 

خود در حوزه نفت و گاز عراق 
هستند، بلکه احتمال دارد 

وابستگی بغداد به برق ایران 
از این طریق قطع شود که 

می تواند برای تهران یک ضرر 
اقتصادی و همچنین کاهش 

هژمونی به حساب بیاید

ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرد که جنگنده های این رژیم حمالتی به پایگاه های حماس در نوار غزه داشتند. به گزارش روسیا 
الیوم، ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه ای تاکید کرد که در این حمالت، یک پایگاه ساخت بتن هایی که برای ایجاد زیرزمین ها و 
تونل های حماس مورد استفاده قرار می گیرد، هدف قرار گرفته شد. در این بیانیه تاکید شده است که این حمالت در پاسخ به پرواز 
بالن های آتش زا از نوار غزه به سمت اراضی اشغالی انجام شده است. طبق این بیانیه، ارتش 
اسرائیل به اقداماتش علیه تالش ها جهت لطمه زدن به شهروندان اسرائیل و حاکمیت خود 
ادامه خواهد داد. ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرد که حماس مسئول اقدامات صورت 
گرفته علیه شهروندان اسرائیل است. حمالت به غزه قبل از عادی سازی روابط اسرائیل و 
امارات متحده عربی در جریان بود. این در حالیست که توپخانه ارتش اسرائیل هم اقدام به 

اجرای آتش کرده است. 

اپوزیسیون ونزوئال گفته که آمریکا دسترسی به میلیون ها دالر از دارایی های مسدود شده این کشور را برای حمایت از اقدامات 
برای مقابله با ویروس کرونا در ونزوئال صادر کرده است. رویترز گزارش داد، اپوزیسیون ونزوئال در بیانیه ای بدون اعالم مبلغ عنوان 
داشت، وزارت خزانه داری آمریکا آزادسازی این دارایی های مسدود شده را تایید کرده است. در این بیانیه آمده، بخشی از بودجه 
برای پرداخت به ۶۲ هزار کارمند بخش سالمت است. خوآن گوآیدو، رهبر اپوزیسیون در 
توئیتی به صورت زنده که پنجشنبه شب انجام شد، گفت، کارمندان بخش سالمت ونزوئال 
می توانند حساب های خود را برای دریافت دستمزد ۱۰۰ دالر در ماه که از روز دوشنبه آغاز 
می شود، ثبت کنند. گوآیدو چهار ماه پیش درباره حمایت بیشتر مالی برای کارمندان بخش 
سالمت صحبت کرده بود اما این توزیع پولی نیازمند اجازه رسمی از سوی دفتر کنترل 

دارایی های خارجی آمریکا بود. 

گوآیدو: آمریکا دارایی های ونزوئال را برای مقابله با کرونا آزاد کردحمالت جنگنده های اسرائیلی به پایگاه های حماس در غزه

ســرویس اطالعاتــی کره جنوبــی می گوید کیم 
جونگ اون، رهبر کره شــمالی برخــی اختیاراتش را 
بــه خواهرش کیم یــو جونگ محول کرده اســت. به 
گزارش خبرگزاری یونهــاپ کره جنوبی به نقل از این 
نهاد اطالعاتی کره جنوبی می گوید، رهبر کره شمالی 
شماری از این اختیارات را به دیگر مشاوران نزدیکش 
هم واگذار کرده است. کیم یو جونگ، خواهر جوان تر 
کیم جونگ اون است که سمت ارشدی در کادر رهبری 

کره شمالی دارد. 
درباره او گفته شده که به پدرش بسیار نزدیک بوده 
و پدرش همیشه به خاطر عالقه به سیاست و هوش باال 
در بچگی از او تعریف می کرده است. هر بار که وضعیت 
رهبری کره شــمالی مبهم می شــود، نام او به عنوان 
جانشــین احتمالی برادرش مطرح می شــود. طبق 
گزارش بی بی ســی، کیم بیونگ کــی، نماینده حزب 
دموکراتیک و هــا تای میونگ از حــزب آینده متحد 

کره جنوبی گفته اند که سازمان اطالعاتی این کشور در 
نشستی برای نمایندگان مجلس به آنها گفته است این 
کار رهبر کره  شمالی اقدامی برای کاهش استرس کیم 
جونگ اون در امر حکومــت داری و پرهیز و اجتناب از 
مسؤولیت در شکست هاست. سرویس اطالعاتی کره 
جنوبی گفته است رهبر کره شــمالی کماکان قدرت 
مطلقه را دارد اما اخیرا بــه تدریج برخی اختیاراتش را 

واگذار کرده است.

صدراعظم آلمــان و رئیس جمهوری فرانســه در 
دیداری به بررســی مســائل مختلفی چون ویروس 
کرونا، ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری 
در بالروس و تنش های رو به رشد با ترکیه می پردازند 
به گزارش خبرگزاری فرانســه، آنگال مرکل در سفری 
به محل اقامت تعطیالت تابســتانی امانوئل ماکرون، 
با وی دیدار کــرد. به گفتــه کاخ الیــزه، اولویت این 
گفتگوها پیشــبرد اقداماتی در راستای بودجه احیای 
کروناویروس برای اروپا است که مقام های دو کشور آن 
را مطرح کرده و در نشست ماه گذشته میالدی اتحادیه 
اروپا مورد پذیرش قرار گرفت. دفتر ریاست جمهوری 
فرانســه پیش از ایــن گفتگو اعالم کرد: دســتورکار 
بین الملل درباره مسائل مختلف جهانی قرار است در 
دیدار میان مرکل و ماکرون مدنظر قرار گیرد. دو طرف 
همچنین به دنبال یک سیاست هماهنگ در ارتباط با 
اعتراضات گسترده در بالروس در پی پیروزی مجدد 

مناقشه برانگیز الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست 
جمهوری بالروس هســتند که اپوزیســیو می گویند 
با تقلب همراه بوده اســت. رهبران فرانســه و آلمان 
همچنین به بررسی تنش های بین یونان و ترکیه بر سر 
آب های مورد مناقشه مدیترانه می پردازند؛ ماکرون به 
دنبال موضعی سخت در قبال ترکیه است. آلمان اما به 
دنبال میانجی گری بین ترکیه و یونان درباره مدیترانه 

شرقی است.

رهبر کره شمالی برخی اختیارات خود را به خواهرش واگذار کردکرونا، بالروس و ترکیه محورهای دیدار مرکل و ماکرون

خبرخبر


