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فراخوان رهبران مقاومت عراق برای 
مشارکت در تظاهرات نه به آمریکا

بعد از درخواســت مقتدی صدر برای برگزاری 
تظاهرات میلیونی علیه آمریکا، رهبران مقاومت عراق 
از مردم خواستند در این تظاهرات شرکت کنند. به 
گزارش شــبکه خبری المیادین، هادی العامری، 
رئیس ائتالف الفتح عراق از مردم این کشور خواست 
در تظاهرات میلیونی که مقتدی صدر، رهبر جریان 
صدر خواهان برگزاری آن شده است، شرکت کنند. 
این تظاهرات در مخالفت با اشغالگری آمریکا و دیگر 
کشورهای خارجی در عراق برگزار می شود. قیس 
خزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق نیز 
تأکید کرد: مردم باید با شرکت در تظاهرات میلیونی 
این پیام را بدهند که با اشغالگری و تجاوز مخالفند. 
همچنین اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش نجباء عراق 
در توییتر اعالم کرد: مــن از مردم عراق می خواهم 
در تظاهرات میلیونی با شعار نه به آمریکا، ما تحت 
پرچم عراق دارای حاکمیت متحد هستیم شرکت 
کنند. گردان های حزب اهلل عراق نیز درخواســت 
برگزاری مذاکرات را تأیید کــرد و از مردم مبارز و 
صبور عراق خواست در این حماسه بزرگ شرکت 
کنند. وی گفت: عشایر االنبار و موصل با عشایر مرکز 
و جنوب در مقابله با اشغالگری آمریکا متحد خواهند 
شد. ریان الکلدانی، رئیس جنبش بابلیون عراق نیز 
درخواســت صدر را تأیید کرد و از مردم خواست با 
اشغالگری آمریکا مقابله کنند. روز دوشنبه نشستی 
میان مقتدی صدر و رهبران تعدادی از گروه های 
مقاومت عراق درباره حضور نظامی آمریکا برگزار 
شد. مقتدی صدر سه شنبه شب در پیامی در توییتر 
مردم را به تظاهرات میلیونی علیه آمریکا فراخواند. 
در این میان نعیم العبودی عضو فراکسیون صادقون 
در پارلمان عراق در گفت وگو با النهرین اعالم کرد که 
این تظاهرات میلیونی به مثابه همه پرسی مردمی در 
مخالفت با اشغالگران است. تظاهرات روز جمعه به 
مثابه همه پرسی مستقیم در مخالفت با اشغالگران 
اســت. وی افزو: این فراخوانی برای همه محبین و 
مخلصان به کشور برای شرکت در تظاهرات با حفظ 

نظم است.
    

بازگشت آرامش به سودان پس از 
خنثی سازی کودتای مسلحانه 

رئیس شورای حاکمیتی ســودان اعالم کرد، 
اوضاع در این کشــور تحت کنترل است و فرودگاه 
خارطوم فعالیت خود را از سر گرفته و حریم هوایی 
سودان باز شــده اســت. به گزارش اسپوتنیک، 
عبدالفتاح برهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان 
اعالم کرد، فعالیت فرودگاه خارطوم به حالت عادی 
خود بازگشته و تمامی مقرها و مراکز تحت کنترل 
نیروهای ارتش سودان اســت. وی در ادامه افزود، 
آنچه که شامگاه سه شــنبه شاهدش بودیم تالش 
برای »کودتا« است اما ما اجازه هیچگونه کودتایی را 
در سودان نخواهیم داد. البرهان بر مقابله با هرگونه 
ناامنی و آشــوب در این کشــور تاکید کرد. رئیس 
شورای حاکمیتی سودان همچنین خاطرنشان کرد، 
اوضاع پس از تیراندازی نیروهای پلیس و سرویس 
اطالعات در خارطوم آرام شده است. پس از تبادل 
آتش در پایگاه قبر واقع در نزدیکی فرودگاه خارطوم 
حریم هوایی پایتخت این کشــور توسط مقامات 
سودانی بسته شده بود. از سوی دیگر، محمد عثمان 
الحسین، رئیس ســتاد نیروهای مسلح سودان از 
کشته شدن دو نیروی ارتش و زخمی شدن چهار تن 
دیگر در جریان درگیری با شورشیان مسلح وابسته 
به سرویس اطالعات این کشــور خبر داد. عثمان 
الحسین در ادامه افزود: نیروهای ارتش موفق شدند 
به این شورش با کمترین خســارت خاتمه دهند. 
وی همچنین تصریح کــرد: در حال حاضر تمامی 
ساختمان ها و مراکز امنیتی تحت کنترل نیروهای 
ارتش قرار دارد. از سوی دیگر، ارتش سودان اعالم 
کرد، مقر »کافوری« واقع در شمال خارطوم، مقر 
دوم واقع در منطقه »سوبا« در شرق این منطقه و مقر 
سوم در شرق فرودگاه خارطوم را تحت کنترل خود 
در آورده است. ارتش سودان به عناصر شورشی چهار 
ساعت مهلت داده بود تا در مقرهای واحد عملیات در 
این سه منطقه در خارطوم سالح های خود را تحویل 

بدهند و تسلیم شوند.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 هفتمین دور مناظــره نامزدهای 
بــات  نتخا ا ت  دموکــرا حــزب 
ریاست جمهوری 2020 ایاالت متحده 
آمریکا به میزبانی شــبکه سی .ان.ان 
در حالی برگزار شــد که نامزدها عالوه 
بر مســائل داخلی، نــگاه نقادانه خود 
را به سمت سیاســت خارجی دونالد 
ترامپ معطوف کرده بودنــد. در این 
دور از مناظــره، اکثریــت نامزدهای 
دموکرات به اتفــاق، »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریــکا را مقصر خروج 
یکجانبه از برجام دانستند و خواستار 
بازگشت واشنگتن به این توافق شدند. 
در این میان جو بایــدن )معاون باراک 
اوباما رئیس جمهور پیشــین آمریکا( 
پیت بوته جج )شــهردار ایندیانا( تام 
استیر )ســرمایه دار و فعال سیاسی( و 
برنی سندرز )نامزد سوسیال دموکرات( 
که مستقیماً درخصوص اقدام ترامپ 
در خروج از برجام و سیاســت آمریکا 
در قبال ایران مورد ســؤال قرار گرفته 
بودند، این اقدام رئیس جمهور آمریکا 
را مورد انتقاد قرار دادند. الیزابت وارن، 
دیگر نامزد دموکرات هــا در انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 آمریکا علیرغم 

آنکه مستقیماً از سوی حاضران مورد 
ســؤال قرار نگرفت، به طور داوطلبانه 
خروج ترامپ از برجــام را مورد انتقاد 
قرار داد. این مناظره که از شبکه سی.ان.

ان از شهر دموین )واقع در ایاالت آیووا( 
پخش می شد با سؤالی درباره سیاست 
ترامپ در قبال ایران آغاز شد که »امی 
کلوبوچار« سناتور دموکرات و یکی از 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
2020 آمریــکا در این خصوص اعالم 
کرد که دونالد ترامپ به صورت شتابزده 
در حال ســوق دادن ما به ســوی یک 
جنگ دیگر اســت! او با تأکید بر اینکه 
ترامپ اختیارات جنگی ندارد، گفت: 
اگر بخواهید به جنگ ایران بروید، باید 
مجوز اختیارات جنگی داشته باشید. 
این بسیار حائز اهمیت است زیرا ما در 
موقعیتی هستیم که ترامپ ما را از توافق 
هسته ای ایران خارج کرد، توافقی که 
برای یک بازه زمانــی مهم روی آن کار 
کردم. من به عنوان رئیس جمهور آینده 
)به فرض پیروزی در انتخابات 2020 
آمریکا(، مجدداً به این توافق )برجام( 

بازمی گردم.  
ایران، اهرم فشار دموکرات ها

اگر تا اینجا به اظهارات دموکرات ها 
در مورد رفتــار و راهبــرد ترامپ در 
سیاست خارجی نگاه کنیم می بینیم که 
ستون فقرات اظهارات آنها دقیقاً همان 

چیزی است که نانسی پلوسی )رئیس 
مجلــس نمایندگان آمریــکا( پس از 
شنیدن خبر ترور سردار قاسم سلیمانی 
و واکنش ایران به تمام رسانه ها گفت: 
»ترامپ ما را به ســوی جنگ می برد، 
پس باید اختیارات جنگی اش کاهش 
یابد«. این اظهارات پلوسی شاید از منظر 
داخلی به نوعی یک ماکنشگری حزبی و 
دستاورد سیاسی قلمداد شود اما واقعت 
این است که نه تنها دموکرات ها بلکه 
برخی از هم قطران ترامپ از اقدام های 
اخیر او در عراق و خصوصاً در ازای ایران 
وحشت زده شــده اند. پلوسی به همه 
ثابت کرد که با تمام قــوا از اختیارات 
قانونی، خود و جناحش )دموکرات ها( 
و جایــگاه مجلس نماینــدگان علیه 
ترامپ در پرونده اوکراین گیت استفاده 
کرده اســت و ترامپ تا سر حد جنون، 
عصبانی کرد که ســند آن توئیت های 
گاه و بی گاه او اســت. حاال از یک سو، 
او به دلیــل نزدیک بــودن انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 و از سوی دیگر 
به عنوان نگهبان آرمان ها و حافظ منافع 
آمریکا به دنبال آن اســت تا یک سطح 
مشخص از اتحاد را میان دموکرات ها به 
وجود آورد تا بتواند ترامپ را نه تنها در 
مورد ایران بلکه در مورد هر نوع جنگ 

دیگر محدود کند. 
برای اثبات این موضوع کافی است 

به سخنان ســناتور »برنی سندرز« در 
مناظره اخیر نگاهی گــذرا بیندازیم. 
سندرز خطاب به حاضران در استودیوی 
سی.ان.ان و سایر بینندگان این مناظره 
گفت: دو فاجعه بزرگ سیاست خارجی 
زندگی ما جنگ در ویتنام و جنگ در 
عراق بوده اســت و معتقدم که هر دو 
این جنگ ها بر مبنای دروغ بودند. حاال 
چیزی که من بسیار از آن هراس دارم 
این است که با رئیس جمهوری روبه رو 
هستیم که دوباره در حال دروغ گفتن 
است و می تواند ما را وارد جنگی کند که 
از جنگ عراق هم بدتر است؛ این جنگ، 

جنگ با ایران است!
سخنان سندرز کاماًل نشان می دهد 
که او همانند دوست دیرینه اش )نانسی 
پلوسی( به دنبال آن است تا با استفاده 

و مانور بر گزینه »دروغگویی ترامپ« 
به مخاطبان خــود بفهماند که ترامپ 
می تواند با اســتفاده از انواع و اقســام 
سناریوها، آمریکا را به سمت جنگ با 
ایران سوق دهد. آنچه در این بین باید 
مورد توجه قرار بگیرد این است که در 
این مناظره از نامزدها سوال شد آیا بدون 
تاییدیه کنگره حاضر به شروع درگیری 
نظامی خواهند بود یا خیر؟ این همان 
کلیدواژه ای است که از حدود دو هفته 
پیش تاکنون به کابوس ترامپ تبدیل 
شده است و تمام آن ریشه در وقایع اخیر 
فرودگاه بغداد دارد که منجر به شهادت 
سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس 
)سرپرست حشدالشعبی عراق( شد. 
جو بایدن در پاسخ به این سوال جواب 
کاماًل صریحی نداد. او گفت که دولت 
اوباما برای این کار مجوز داشــت و به 
مجوزهایی که مجلس نمایندگان و سنا 
قباًل وضع کرده بودند اشاره کرد. پیت 
بوته جج )شهردار ایندیانا( هم در پاسخ 
به این سوال اعالم کرد که مجوز اعزام 
نیرو و ورود به جنگ )در هر شرایطی( 
باید دوباره درخواســت شــود. وقتی 
سربازان ما در نیجر کشته شدند، بعضی 
از اعضای کنگره حتی نمی دانستند ما 

آنجا نیرو داریم!
کمین برای شکار ترامپ

در خالل این مناظره آنچه که بیش 
از اظهارات نامزدهای دموکرات اهمیت 
دارد، کنشگری و تکاپوی سناتورهای 
دموکــرات و جمهوریخــواه در مورد 
تصویب کاهش اختیارات جنگ ترامپ 
است. در این راستا چاک شومر )رهبر 
اقلیت دموکرات سنا( پس از برگزاری 
مناظــره دموکرات ها در اســتودیوی 
شبکه ســی.ان.ان گفت که به اعتقاد 
او ۵۱ سناتور در ســنا وجود دارند که 
از قطعنامه کاهــش اختیارات جنگی 
رئیس جمهور حمایــت خواهند کرد؛ 
چراکه این قطعنامه مانع اقدام بیشتر 
نظامی ترامپ خواهد شد. کمی بعد تیم 
کین )نماینده دموکرات مجلس سنای 
آمریکا( هم اعالم کرد که طرح او برای 
محدود کردن اختیارات جنگی دونالد 
ترامپ در قبال ایران، از حمایت کافی 
برای تصویب در این مجلس برخوردار 
است. اواین ســناتور هم معتقد است 
قطعنامه ای که او مطرح کرده از حمایت 
چهار نماینده جمهوری خواه برخوردار 

اســت و به این ترتیب او مشکلی در به 
دســت آوردن ۵۱ رأی برای تصویب 
آن نخواهد داشت. به گفته این سناتور، 
تمامی ۴۵ نماینده دموکرات در مجلس 
سنا و 2 نماینده مستقل هم حامی این 

طرح هستند.
مساله جالب تر این است که تاد یانگ، 
)یکی از نماینده هــای جمهوری خواه 
و هم حزبــی ترامپ کــه از طرح کین 
حمایت کــرده( صراحتاً گفته اســت 
که ایــن قطعنامه همچنــان امکان 
پاسخ دهی رئیس جمهور به وضعیت 
اضطراری ایجاد شــده به دلیل وجود 
تهدیدهــا را می دهد. ایــن قطعنامه 
که نســخه مشــابه آن روز ۱0 ژانویه 
2020 توسط دموکرات ها در مجلس 
نمایندگان تصویب شده بود، »قطعنامه 
موازی« خوانده می شــود و حتی اگر 
در سنا تصویب شود برای امضا تسلیم 
رئیس جمهــور نخواهد شــد و مانند 
قوانین کشور قدرت اجرایی ندارد. این 
طرح به قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ 
اســتناد می کند که به کنگره امکان 
می دهد قدرت رئیس جمهور در وارد 
کردن نیروهای مسلح به مناقشه های 
نظامی را مهار کند. با این حال همچنان 
سواالت حقوقی پیرامون این موضوع 
که آیا کنگــره می تواند با اســتفاده از 
»قطعنامه  موازی« رئیس جمهور را به 
کســب مجوز جنگ ملزم کند، وجود 
دارد. به هر ترتیب دموکرات ها حداقل 
تا پایان مناظره های خود آرایش جنگی 
علیه ترامپ را تشدید می کنند؛ چراکه 
همه در آمریکا از جنگ هراس دارند اما 
معلوم نیســت که طرح محدودسازی 
اختیــارات ترامپ به تصویب برســد 

یا خیر!

بررسی هفتمین دور مناظره نامزدهای دموکرات انتخابات 2020 آمریکا

آرایش جنگی علیه ترامپ
دموکرات ها حداقل تا 

پایان مناظره های خود 
آرایش جنگی علیه 

ترامپ را تشدید می کنند؛ 
چراکه همه در آمریکا از 

جنگ هراس دارند اما 
معلوم نیست که طرح 

محدودسازی اختیارات 
ترامپ به تصویب برسد یا 

خیر!

پلوسی از یک سو، به دلیل 
نزدیک بودن انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 

و از سوی دیگر به عنوان 
نگهبان آرمان ها و حافظ 

منافع آمریکا به دنبال آن 
است تا یک سطح مشخص 

از اتحاد را میان دموکرات ها 
به وجود آورد 

سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش ساالنه خود اعالم کرد، مقامهای عربستان سعودی در سال 20۱۹ مرتکب کمپین 
سرکوب گسترده مخالفان و فعاالن مستقل در این کشور از جمله با دست زدن به دو موج بزرگ بازداشتهای دسته جمعی شده اند. 
به گزارش پایگاه اینترنتی سازمان دیده بان حقوق بشر، مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر 
با اشاره به تالقی پیدا کردن کمپین دستگیر کردن و اذیت و آزار مخالفان در این کشور با یک سری اصالحات برای زنان عربستانی 
عنوان کرد: اصالحات برای زنان عربستانی موضوع تداوم بازداشت و اذیت وآزار رایج فعاالن و روشنفکران در عربستان از جمله 
فعاالن حامی حقوق زنان را که صرفا دیدگاه هایشان را به صورت علنی و یا خصوصی مطرح 
کرده اند الپوشــانی نمی کند. او اظهار کرد: اگر عربستان سعودی امیدی به ترمیم وجهه 
فروریخته خود دارد، پس مقامهایش باید فورا هر کسی را که صرفا به خاطر طرح صلح طلبانه 
انتقادهایش محبوس ساخته اند از زندان آزاد کنند. دیده بان حقوق بشر در گزارش خود 
تحت عنوان »گزارش جهانی 2020« که 6۵2 صفحه دارد به بررسی عملکرد حقوق بشری 
در حدود ۱00 کشور جهان پرداخته است. در این گزارش ولیعهد سعودی مورد شدیدترین 

انتقادها قرار گرفته است.

وزیر امور خارجه کره جنوبی پس از دیدار با همتایان ژاپنی و آمریکایی اش در کالیفرنیا اظهار کرد: همکاری میان 
دو کره لزوماً نیازمند منتظر ماندن برای حصول پیشرفت در مذاکرات خلع سالح هسته ای میان آمریکا و کره شمالی 
نیســت.  به گزارش رویترز، کانگ کیونگ وا، وزیر امور خارجه کره جنوبی به خبرنگاران گفت: موضع اساسی ما این 
است که مذاکرات کره شمالی و آمریکا و مذاکرات میان دو کره مکمل یکدیگر هستند. کانگ گفت، با توقف مذاکرات 
آمریکا و کره شمالی، احیای مشارکت کره شــمالی در مذاکرات میان دو کره ضروری است. این نشست پس از آن 
صورت گرفت که مون جائه این، رییس جمهور کره جنوبی اظهار کرد، همکاری 
دو کره می تواند به هموار شدن راه برای برداشته شدن تحریم ها علیه کره شمالی 
کمک کند. مشخص نیست کره شمالی از همکاری با کره جنوبی استقبال می کند 
یا خیر. در همین حال، وزیر اتحاد کره جنوبی در نشستی در سئول گفت، دولت 
این کشور هر چه در توان داشته باشــد، انجام می دهد تا در سال جاری میالدی 
روابط با پیونگ یانگ را بهبود ببخشد و منتظر بهبود روابط آمریکا و کره شمالی 

نخواهد بود.

کره جنوبی: برای همکاری با کره شمالی منتظر آمریکا نمی مانیمانتقاد دیده بان حقوق بشر از تداوم سرکوب مخالفان در عربستان

دولت ایتالیا اعالم کرد کــه در صورت فراهم بودن 
شــرایط امن و چارچوب سیاســی کامال واضح برای 
اعزام ســربازانش به لیبی جهت نظــارت بر آتش بس 

آماده است. 
روسیا الیوم گزارش داد، جوزپه کونته، نخست وزیر 
ایتالیا اعالم کرد: اگر شــرایط امن و چارچوب سیاسی 
کامال شــفافی فراهم نشود، هیچ ســرباز ایتالیایی به 
منظور نظارت بر آتش بس در لیبی اعزام نخواهد شد. 
وی در پاسخ به ســوالی در خصوص پایبندی ایتالیا به 
روند نظــارت بر صلح در لیبی گفت: ایــن فرضیه را به 
هیچ وجه بعید نمی دانیــم و در برلین در خصوص آن 

گفت وگو خواهیم کرد. 
کونته گفت: ایتالیا آماده انجام ایــن کار با نظارت 

بر آتــش بس در لیبی اســت. نخســت وزیــر ایتالیا 
همچنین تصریح کــرد: ما بایــد تمامی شــرایط را 
حتی مســائل مربوط به شــرایط امنیتــی را فراهم 
 کنیم. تضمین امنیت نیروهــای ایتالیایی وظیفه من 

و پارلمان است.

رسانه های روسی اعالم کردند نخست وزیر این کشور 
درخواست استعفای خود را به رئیس جمهور تقدیم کرده 
اســت و قرار اســت به  عنوان معاون دبیر شورای امنیت 
روسیه به فعالیت خود ادامه دهد. به نوشته پایگاه اینترنتی 
شــبکه راشــا تودی، دیمیتری مدودوف و دولت او روز 
گذشته )چهارشنبه( اســتعفای خود را تنها ساعاتی بعد 
از ســخنرانی »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه 
در پارلمان اعالم کردنــد. پوتین ضمــن موافقت با این 
اســتعفا از وزرا درخواســت کرد تا زمان تشکیل دولتی 
جدید، رسیدگی امور دولتی را ادامه دهند. گفته می شود 
مدودوف پس از استعفا قرار اســت به عنوان معاون دبیر 
شورای امنیت روسیه به فعالیت خود ادامه دهد. مدودوف 
درباره استعفای خود گفت: در این زمینه، روشن است که 

باید به عنوان دولت، عملی شدن تصمیمات رئیس جمهور 
)درخصوص طرح پیشــنهادی قانون اساسی( را میسر 
کنیم. مــدودوف پس از چهار ســال خدمــت به عنوان 
رئیس جمهور روســیه، از سال 20۱2 نخست وزیری این 

کشور را عهده دار بود. 

آمادگی مشروط ایتالیا برای اعزام نیرو به لیبیدولت روسیه استعفا کرد

خبرخبر


