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نشست روسای قوای سه گانه 
عراق پیرامون تحوالت اخیر 

رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان 
عراق نشســتی را به منظور رایزنی در خصوص 
اوضاع این کشــور برگزار کردند. در این نشست 
تحوالت سیاســی، اقتصــادی و امنیتی عراق 
بررسی شد. به گزارش شــفق نیوز، برهم صالح، 
رئیس جمهور، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
و محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق در کاخ 
»السالم« بغداد نشستی را برگزار کردند و در این 
نشســت ســه جانبه آخرین وضعیت بهداشتی 
عراق در ســایه شــیوع ویروس کرونا و تحوالت 
سیاسی، اقتصادی و امنیتی در این کشور مورد 
بررسی قرار گرفت. این سه مســئول عراقی در 
جریان این نشســت بر اهمیت تداوم تالش های 
مراکز بهداشــتی و درمانی جهت فراهم کردن 
ملزومات و تجهیزات درمانی و آزمایش ها و توسعه 
امکانات موجود در بیمارســتان ها و مکان های 
اختصاص یافته برای قرنطینه در راســتای ارائه 
خدمات  درمانی بهتر به شهروندان عراقی تاکید 
کردند. آنها ضمن تقدیر و تشکر از فداکاری های 
انســانی و ملی کادر پزشکی، پرســتاران و تمام 
فعاالن در زمینه ارائه خدمات درمانی و پیشگیری، 
بر اهمیت تالش و همکاری مســئوالنه از سوی 
شهروندان و خانواده های عراقی از طریق پایبندی 
کامل به دستورالعمل های بهداشتی و پیشگیرانه 
تاکید کردند. برهم صالح، الکاظمی و الحلبوسی 
در این نشست در خصوص راهکارهای مختلف 
برای پشت ســر گذاشــتن پیامدهای وضعیت 
مالی کنونی بر زندگی شهروندان و به ویژه اقشار 
اجتماعی کم  درآمد و کمک به خدمات رســانی 
در زمینه بهداشــت به صورت اساســی و تداوم 
جریان زندگی و فعالیت بازار بــه بحث و تبادل 
نظر پرداختند. آنها از اقدامات دولت برای تنوع  در 
منابع درآمدهای ملی و تالش برای پایان دادن به 
رانت خواری در نظام اقتصادی و مالی، کنترل بر 
گذرگاه های مرزی، بنادر و تحت کنترل قرار دادن 
اقدامات و فعالیت ها در آن، ریشه کن  کردن فساد 
و مفســدین در این گذرگاه ها برای حفظ اموال 
عمومی و اقتصاد ملی و نیز حفاظت از حاکمیت 
ملی و قدرت قانون قدردانی کردنــد. در زمینه 
امنیتی نیز در این نشست، توجه ویژه به اقدامات 
امنیتی، اطالعاتی و نظامی کنونی به خاطر تداوم 
جنگ علیه تروریسم و نابودی کامل گروهک های 

مخفی و فعال آن بررسی شد.

نخست وزیر عراق در این نشست در خصوص 
برنامه های آتی ســفر خود به ایران و عربستان 
توضیح داد و بر اهمیت روابط عــراق با این دو 
کشور همســایه و تمایل به ارتقای این روابط 
و تقویــت راهکارهــای همکاری ســازنده در 
زمینه های مختلف در راســتای تحقق منافع 
ملت های منطقه و ایجاد فضای منطقه ای مبتنی 
بر حسن تفاهم، رعایت حاکمیت ملی و تحکیم 
تفاهم به منظور تقویت امنیت، صلح و پیشرفت 
منطقه تاکید کرد. رئیس جمهور، نخست وزیر 
و رئیس پارلمان عراق در جریان این نشســت 
تاکید کردند که همکاری این کشور با کشورهای 
برادر و همســایه به بازســازی و بهبود اقتصاد 
کشور کمک خواهد کرد. این سه مقام عراقی بر 
لزوم تالش و همکاری جدی برای فراهم  کردن 
شــرایط برگزاری انتخابات زودهنگام، تعیین 
زمان برگزاری آن در سایه تعهدات و پایبندی 
به مســئولیت ها در قبال مردم و خواسته های 
آنها و تســریع در اصالحات قانــون الزم برای 
برگزاری انتخابات آزاد، عادالنه و شــفاف برای 
تحقق اراده دموکراتیک مردمی تاکید کردند. 
آنها همچنین به بررسی اقدامات قانون گذاری 
و نظارتی، پرداختند و بر حمایت تمام قد خود 
از تالش های کمیته تحقیقات در بخش برق و 
بازخواست اشخاصی که کوتاهی کرده اند، تاکید 
کردند. برهم صالح، الکاظمی و الحلبوســی در 
جریان این نشست بر طرح ملی جهت حمایت از 
دولت مقتدر دارای حاکمیت که قادر به حفاظت 
از حقوق شهروندان، امنیت وطن و حاکمیت آن 
باشــد، تاکید کردند. در این نشست همچنین 
به بررسی اقدامات مختلف در تمامی زمینه ها 
جهت تقویت نقش دولــت و تحکیم حاکمیت 
عراق پرداخته شد. سه مقام عراقی بر ضرورت 
تداوم همکاری ها و اقداماتی که می تواند شراکت 
و همکاری ملی را تقویت و توازن ملی را بر اساس 

قانون اساسی محقق کند، تاکید کردند.
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فرشاد گلزاری

 شاید برای بســیاری از مخاطبان، 
تحوالت آفریقا جذابیت خاصی نداشته 
باشد و اساســاً چشــم و گوششان به 
اخبار خاورمیانــه و آمریــکا دوخته 
شــده باشــد. این امر به دلیل استقرار 
کشورمان در جغرافیای غرب آسیا تا حد 
زیادی قابل درک است اما متاسفانه در 
رسانه ها و مطبوعات کشور ما به دلیل 
عدم اطالع از برخی تحوالت، بی جهت 
برخی ســوژه ها و اخبار را، یا بی نهایت 
بزرگ نشان می دهند یا بیش از اندازه 
کوچک می شــمارند. درست است که 
یکی از رسالت ها و ظرفیت های رسانه 
و مطبوعات، وارونــه یا بزرگ و کوچک 
نشــان دادن واقعیت بــرای هدایت یا 
انحراف افکار عمومی است، اما یادمان 
باشد که برخی از موضوعات را باید برای 
تنویر افکار عمومی به صورت موشکافانه 
تحلیل کرد. به عنوان مثال اینکه برخی 
از رسانه ها اخبار عراق یا سوریه را هر روز 
زیر ذره بین قرار می دهند و یک جماعتی 
از هشت سال پیش به دلیل بحران بغداد 
و دمشق خود را کارشناس و تحلیلگر،  

آنهم از نوع ارشد معرفی می کنند اما هیچ 
نمی دانند که در پشت مرزهای شرقی 
ما )در افغانستان و پاکستان( چه خبر 
است، یک خطا به حساب نمی آید. این 
یک فاجعه است. زمانی که جیش العدل 
در سال 1396 مرزبانان کشورمان را در 
میرجاوه ربود، تحلیل ها )اعم از دالیل 
و اهداف( به اندازه سر سوزن نتوانست 
طیف عظیمی از افــکار عمومی را اغنا 
کند. در مورد روابط سیاسی جمهوری 
اسالمی ایران و طالبان هم این موضوع 
و ضعف مجدداً پدیدار شــد. زمانی که 
مقامات طالبان اعالم کردنــد با ایران 
همانند روسیه، هند، پاکستان، چین، 
ازبکســتان، قطر و غیره رابطه سیاسی 
دارند، هیچکس نتوانست افکار عمومی 
داخلی و خارجــی را به این جمع بندی 
برساند که کشورمان به دلیل همجواری 
با افغانستان، همانند سایر همسایان این 
کشــور به دنبال رایزنی است. اما عدم 
اشراف برخی رســانه ها و تحلیلگران 
موجب شد تا این رایزنی به یک موضوع 
ساختارشکنانه تبدیل شود و درنهایت 
این ســوال پیش آمد که چرا با طالبان 
رابطه داریم؟ قصِد سخن پراکنی نداریم، 
اما مقصود از این مقدمه و حاشیة کوتاه 
این بود که مخاطبان ما باید انواع اخبار 

را زیر تیغ تحلیل و رصــد خود ببرند تا 
بدانند در اطرافشان چه اتفاقی در حال 
رخ دادن است. بر این اساس در ایام فعلی 
باید عالوه بر خاورمیانه، نیم نگاهی هم 
به آفریقا داشته باشــیم. شاید عده ای 
کانون تحوالت در آفریقا را لیبی بدانند 
اما واقعیت این است که عالوه بر لیبی، 
کشــورهایی در آفریقا وجود دارند که 
این روزها به شــدت آبســتن حوادث 
هستند. ســودان یکی از این کشورها 
به حساب می آید که چند روزی است 
بیش از حد متالطم شــده است. این 
کشور در گذشته بخشــی از مصر بود 
و حاال بعد از آنکه عمرالبشــیر سقوط 
کرد، به دست نظامیان این کشور افتاده 
است. مساله کنونی در سودان سقوط 
عمرالبشــیر نیســت، بلکه او دیگر در 
مناسبات قدرِت ســودان حضور ندارد 
و قرار اســت امروز )سه شنبه( جلسه 
محاکمه رئیس جمهوری برکنار شده 
ســودان به همراه متهمــان نظامی و 
غیرنظامی در پرونده کودتای 19۸9 این 
کشور برگزار شود. نکته جالب در مورد 
محاکمه عمرالبشیر و یارانش این است 
که اتهام او این اســت که تالش کرده تا 
برای تضعیف قانون اساســی سودان 
در پوشش اخوان المسلمین به کشور 

ضربه بزند. اینکه نام اخوان المسلمین 
در وضعیت فعلی به بدترین وجه می آید، 
نشان می دهد که شورای انتقالی نظامی 
سودان به راحتی در چنِگ سعودی ها و 
از همه مهمتر، امارات متحده عربی قرار 
دارد. اما مساله این است که سودان در 
وضعیت کنونی توسط شورای حاکمیتی 
انتقالی کــه همه اعضــای آن نظامی 
هستند، اداره می شود و همین نظامیان 
در حال برقراری رابطه اســتراتژیک با 
اســرائیل هســتند. به عنوان مثال در 
بهمن مــاه 139۸ بود کــه عبدالفتاح 
البرهان، رئیس شورای انتقالی سودان با 
نتانیاهو دیدار داشت که مورد انتقادهای 

زیادی قرار گرفت اما برهان مدعی است 
که آمریکایی ها ترتیــب این مالقات را 

داده اند. 
از حذف خبرنگاران تا سرکوب و 

تروریسم خواندن مخالفان 
نزدیک شدن ســودان به اسرائیل 
و آمریکا می توانــد تداعی کنندة مصر 
در زمان انور سادات و حسنی مبارک 
باشد. نظامیان مصر به دلیل مشکالت 
اقتصادی مجبور به ارتباط با اسرائیل 
و آمریکا شــدند و نوعی سکوالریسم 
نظامی در آنجا پا گرفت. درست است 
کــه فرهنگ مردم مصــر و همچنین 
نگاه آنها به دین اســالم، هزاران سال 
ســابقه دارد، اما واقعیت این است که 
نظامیان مصر اخوانی ها را ســرنگون 
کردند تا اوالً ســعودی ها از شــر آنها 
خالص شــوند و دوماً بتوانند فضا را به 
سمتی که خودشان می خواهند هدایت 
کنند. در سودان هم طی روزهای اخیر 
چنین اتفاقی افتاده است. به گونه ای 
که تظاهرات هایی در مناطق مختلف 
خارطوم، پایتخت سودان و شهرهای 
دیگر در شمال و شرق این کشور برگزار 
شد و شرکت کنندگان در آن اصالحات 
در قوانین مربوط به استفاده از شراب و 
خروج از دین و دیگر مسائل را محکوم 
کردند. بر این اساس، تظاهرکنندگان 
اعالم کردند که این اصالحات به منزله 
خروج از شریعت اسالمی و همسویی 
با درخواست های ســکوالر است. آنها 
از مسئوالن خواستند تا از لغو قوانین 
شــریعت اســالمی صرف نظر کنند. 
موضوع دوم که به خوبی نشان می دهد 
در سودان نظامیان به دنبال پیاده سازی 
مدل مصر و تمامیت خواهی هستند، 
تهدید خبرنگاران و فعــاالن مدنی و 
رسانه ای اســت. بر این اساس، ارتش 
ســودان در بیانیه ای اعــالم کرده بر 
اســاس گزارش های رسیده، چندین 
نفر اقدام به توهین علیه نیروهای مسلح 
کرده اند که ما با اتخــاذ تدابیر قانونی 
به فعاالن، اصحاب رسانه و دیگران در 
داخل و خارج سودان هشدار داده ایم. 
معنای بیانیه این اســت که اگر کسی 
علیه ارتش و نیروهای مســلح انتقاد 
کند، بدون تردید با مشت آهنین روبرو 
خواهد شد. این وضعیت در حالیست 
که شورای انتقالی سودان روز گذشته 
)دوشــنبه( اعالم کرده است که اگر 
معادالت در لیبی به سازش و صلح ختم 

نشود، بدون تردید به دلیل وجود خیل 
عظیمی از تسلیحات و تجهیزات نظامی 
در لیبی، ما )ســودان( با تکثیر عناصر 
داعش و سازمان القاعده روبرو خواهیم 
بود. این در حالیست که جمعه گذشته 
دولت سودان اعالم کرده که 160 تن از 
جمله دو تبعه خارجی را که در راه سفر 
به لیبی برای جنگیدن در آنجا به عنوان 
مزدور بودند را در نوار مرزی این کشور با 

لیبی بازداشت کرده اند. 
این وضعیت مسئوالن سودانی را 
به شدت نگران و عصبانی کرده است. 
از سوی دیگر هفته گذشته در شمال 
شهر دارفور، افراد ناشــناس اقدام به 
آتش زدن خودروهــای پلیس کردند 
و کمی بعد شــورای انتقالی سودان از 
ترس وســع شــدن اعتراضات، اقدام 
به اعالم حالت فوق العــاده در دارفور 
کرد. این مسائل در حالی رخ می دهد 
که سازمان ملل دیروز اعالم کرده که 
سودان دست کم به ۲۸3 میلیون دالر 
برای حمایت از اقدامات دولت در مبارزه 
با ویروس کرونا نیاز دارد و اگر این مبلغ 
تامین نشــود، بدون تردید شاهد بروز 
فاجعه در این کشــور خواهیم بود. بر 
این اساس با توجه به مولفه هایی که به 
نظر می رسد تا حد زیادی خطرناک تر 
از گذشته ظاهر شده اند، می توان به این 
نتیجه رسید که شورای نظامی سودان 
آرام آرام پس از حذف عمرالبشــیر و 
طیف منتســب به اخوان المسلمین، 
دست به عزل و نصب های مهم خواهد 
زد که خط مشی آنها اسالمی نخواهد 
بود؛ بلکه ما شاهد یک حکومِت نظامِی 
ســکوالر خواهیم بــود؛ چراکه تنها 
راه حل مهــار نارضایتــی داخلی در 
سودان، سرکوب و چسباندن برچسب 

تروریسم به مخالفان است. 

نگرانی سودان از گسترش تروریسم همزمان با افزایش نارضایتی های داخلی   

سکوالریسمِ نظامی؛ مشت آهنین خارطوم بر دهان مخالفان
شورای نظامی سودان 
آرام آرام پس از حذف 

عمرالبشیر و طیف منتسب 
به اخوان المسلمین، دست 

به عزل و نصب های مهم 
خواهد زد که خط مشی آنها 

اسالمی نخواهد بود؛ بلکه 
شاهد یک حکومِت نظامِی 

سکوالر در این کشور 
خواهیم بود

ارتش سودان در بیانیه ای 
اعالم کرد که در تظاهرات 

روزهای اخیر معدودی 
اقدام به توهین علیه 

نیروهای مسلح کرده اند 
که با اتخاذ تدابیر قانونی؛ 
به فعاالن، اصحاب رسانه 

و دیگران در داخل و خارج 
سودان هشدارهایی در این 

زمینه داده شده است

منابع خبری در عربستان سعودی، صبح روز گذشته )دوشنبه( از انتقال ســلمان بن عبدالعزیز آل سعود شاه این کشور به 
بیمارستان خبر دادند. وبگاه خبری روزنامه عکاظ نوشت، دیوان سلطنتی در بیانیه ای اعالم کرد: خادم الحرمین الشریفین سلمان 
بن عبدالعزیز آل سعود امروز دوشنبه ۲9 ذی القعده 1۴۴1 مصادف با ۲0 جوالی ۲0۲0 برای اجرای شماری از معاینات به دلیل 
التهاب در کیسه صفرا، به بیمارستان تخصصی ملک فیصل ریاض منتقل شد. در این بیانیه به جزئیات بیشتری اشاره نشده است. 
سلمان بن عبدالعزیز پسر بیست وپنجم عبدالعزیز )بنیانگذار پادشاهی سعودی( هفتمین 
شاه کشورش است که از سال ۲01۵ به قدرت رسید. این خبر در حالی منتشر می شود که 
ولیعهد سعودی طی هفته های اخیر تحرکات زیادی در جهت حذف یا حصر مخالفان خود 
انجام داده است. تا جایی که محمد بن نایف ولیعهد سابق عربستان در وضعیت کنونی در 

حبس خانگی به سر می برد و وضعیتش مبهم است. 

سازمان زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست آلمان ارسال ایمیل های تهدیدکننده خطاب به شخصیت های فرهنگی و سیاسی 
را ادامه می دهد. به تازگی 1۵ نفر دیگر به مرگ تهدید شده اند که دنیز یوجیل، روزنامه نگار ترک تبار یکی از آنهاست. یک فرستنده 
ناشناس، بار دیگر ایمیل های تهدیدکننده ای با محتوای یکسان را خطاب به 1۵ گیرنده ارسال کرده است. پیام ها مانند موارد قبلی، 
امضای   NSU ۲.0را پای خود دارند که مخفف سازمان زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست است. گیرندگان طیفی از شخصیت های 
مطرح آلمانی هستند، از پیتر بویت، وزیر کشور ایالتی هســن تا ژانین ویسلر، نماینده 
حزب چپ ها یا ایدیل بایدر، هنرمند کابارتیست. دنیز یوجل، گزارشگر ترک تبار نشریه 
ولت نیز برای نخستین بار مورد تهدید نیروهای دست راستی قرار گرفته است. یوجل که 
از سوی دولت اردوغان به تبلیغ برای پ ک ک و همدستی با جنبش گولن متهم شده، یک 

سال زندان در ترکیه را تحمل کرده و هم اینک در برلین سکونت دارد. 

تحرکات جدید نئونازی ها؛ تکرار تهدید علیه چهره های معروف آلمانپادشاه عربستان بستری شد

رهبری کره شمالی روز گذشته )دوشنبه( در اظهاراتی 
از مدیران ساختمانی این کشور بابت مشکالت نامشخص 
در ساخت یک بیمارستان به شدت انتقاد و افراد مسئول 
را برکنار کرد. به گزارش آسوشــیتدپرس، این انتقاد از 
ســوی کیم جونگ اون، رهبری کره شــمالی از مدیران 
بخش ساخت و ساز این کشور شاید نشان دهنده این باشد 
که پیونگ یانگ با تامین تجهیزات و مایحتاج در بحبوحه 
تعطیلی های ناشی از ویروس کرونا و تحریم های آمریکا 
روبروست و دست و پنجه نرم می کند. رهبری کره شمالی 
در جریان بازدیدش از پروژه ســاختمانی بیمارســتانی 
در پیونگ یانگ به انتقاد از روند مدیتریتی در ســاخت 
این پروژه پرداخت و گفت که این پروژه با غفلت و بدون 
بودجه مناسب انجام می شــود. وی دستور داد تا تمامی 
افراد مســئول در این پروژه برکنار شــوند. خبرگزاری 
رســمی کره شــمالی نیز گزارش کرد، کیم جونگ اون 

مدیران بخش ساخت و ساز را به تخطی از سیاست های 
حزب حاکم در تامین مواد و تجهیــزات متهم کرد. این 
خبرگزاری اعالم نکرد کــه بازدید کیم جونگ اون از این 
سایت ساختمانی در چه زمانی انجام شده و به اظهارات 
وی درباره دیپلماسی متوقف شده اتمی با دولت آمریکا 
یا تحریم های بین المللی ناشی از برنامه تسلیحات اتمی 

کره شمالی نیز اشاره ای نکرد.

بر اســاس نتایج یک نظرســنجی جدید؛ جو بایدن، 
کاندیدای دموکرات ها در انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا موفق شــد با 1۵ درصد از ترامپ پیشــی بگیرد و 
بدین ترتیب فاصله خود با رهبر کنونی کاخ ســفید را دو 
رقمی کند. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، 
بر اساس نظرسنجی مشــترک روزنامه واشنگتن پست و 
شبکه خبری ای.بی.سی، ۵۵ درصد از شرکت کنندگان 
اعالم کرده اند که اگر انتخابات ۲0۲0 همین امروز برگزار 
شود، به جو بایدن، معاون سابق باراک اوباما رای می دهند. 
۴0 درصد نیز گفتند کــه از ترامپ حمایت می کنند. این 
یافته ها بیانگر یک تغییر شــگرف در حمایــت از بایدن 
محسوب می شود. کاهش حمایت ها از ریاست جمهوری 
ترامپ در حالی رخ داده است که میزان محبوبیت وی در 
بحبوحه کرونا نیز کاهش نشــان می دهد. بر اساس این 
نظرســنجی، فقط 39 درصد از شــرکت کنندگان اعالم 

کردند از نحوه عملکرد ترامپ رضایت دارند و ۵۷ درصد 
نیز گفتند که از او ناراضی هســتند. در مارس سال جاری 
میالدی، میــزان رضایتمندی از ترامــپ ۴۸ درصد بود 
در حالی که ۴6 درصد شــرکت کنندگان نیز گفته بودند 
از عملکردش ناراضی هستند. رشــد نارضایتی از ترامپ 
به انتظارات آمریکایی ها درباره رســیدگی اش به بحران 

کنونی ویروس کرونا ارتباط دارد.

رهبر کره شمالی تمام مدیران ساخت یک بیمارستان را برکنارکردپیشی گرفتن ۱۵ درصدی بایدن از ترامپ در نظرسنجی ها 
خبرخبر


